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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka, dels vilken uppfattning en grupp professionella hade om 
samverkans betydelse när de möter barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
(NPF) som har problematisk skolfrånvaro, dels vad den gruppen professionella uppfattade kan 
krävas för att åstadkomma samverkan som kan bidra till att främja skolnärvaro bland dessa 
elever. Studien som bygger på sju semistrukturerade intervjuer sökte svar på hur 
informanterna som verkar inom skola, elevhälsa och socialtjänst i Umeå kommun värdesätter 
samverkan i förhållande till målgruppen. Föremål för undersökningen var också 
informanternas beskrivningar av försvårande respektive underlättande aspekter i 
samverkansprocesser kring dessa elever. Resultatet visar att informanterna värdesatte 
samverkan till följd av att den, när den fungerar, kan frambringa ett nödvändigt 
helhetsperspektiv och bidra till lösningar som leder till ökad närvaro i skolan. Resultatet visar 
på underlättande aspekter som ingår i tre fundament som främjar samverkan; att samverkan 
bärs upp av personer och relationer samt närhet och tydlighet. Samtidigt beskrev 
informanterna att det goda syftet med samverkan övervägande är svåruppnåeligt då 
samverkansprocesser ofta kantas av många försvårande aspekter som kan härledas till brister 
vad gäller styrning, struktur och samsyn. Den största försvårande aspekten som utgör en 
barriär för samverkan är enligt resultatet den omtvistade ansvarsfrågan som till stor del 
bottnar i bristande kunskap om NPF och vilka resursbrister som finns. En central slutsats 
utifrån studien är att ledningen inom politiken, förvaltningen och för verksamheterna som 
informanterna verkar inom, har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för samverkan som 
främjar skolnärvaro och kommer målgruppen och deras familjer till gagn.  
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1. Inledning 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 7), har barn från höstterminen då barnet fyller 6 år till 
och med utgången av vårterminen det tionde året, skolplikt. Det innebär att elever i 
grundskolan både har en lagstadgad rättighet och skyldighet att gå till skolan och delta i 
undervisningen. Skolverkets kartläggning av långvarig frånvaro visar en ökning av frånvaro 
bland elever i grundskolan (Skolverket, 2010), vilket också i SOU 2016:94 framhålls som en 
fortsatt oroväckande utveckling som behöver motverkas. I utredningen framgår det att barn 
och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är överrepresenterade bland 
barn och unga som har en omfattande skolfrånvaro i grundskolan. 

Svensk och internationell forskning uppvisar en enhetlig bild av att skola och utbildning är 
ytterst viktiga skyddsfaktorer för att barn och unga ska uppleva god hälsa och ha möjlighet att 
klara sig väl genom livet (Socialstyrelsen, 2013). Problematisk skolfrånvaro är oroväckande 
med tanke på att det finns risk för att den kan leda till ofullständig skolgång, och på sikt även 
ett utanförskap i förhållande till arbetsmarknad och samhällslivet i övrigt (Gladh & Sjödin, 
2014; Skolinspektionen, 2016). 2016 var 131 500 personer i åldrarna 15-29 år varken i studier 
eller arbete och i själva verket antas siffran vara ännu högre enligt statistiska centralbyråns 
bortfallsanalys (SOU 2017:9). Ett upplevt utanförskap kan bidra till psykisk ohälsa, 
kriminalitet och missbruksproblematik som är att betrakta som allvarliga samhällsproblem 
(Olofsson & Lundahl, 2013; Andersson, 2001; Skolinspektionen, 2016). På gruppnivå kan 
problematisk skolfrånvaro ha en negativ inverkan på familjesystemet (Lingenfelter & 
Hartung, 2015), orsaka en påtaglig stress bland elevernas föräldrar och konflikter inom 
berörda familjer (Prabhuswamy, Srinath, Girimaji, & Seshadri, 2007; Bahali, Tahiroglu, Avci, 
& Seydaoglu, 2011). Sammantaget är skolfrånvaro därmed att betrakta som problematisk för 
såväl enskilda individer och familjer, som för samhället i stort.     

Kommun, skola och vårdnadshavare har ett delat ansvar för att se till att barn fullföljer 
skolplikten (Skolinspektionen, 2016). Mot bakgrund av det delade ansvaret och genom att 
bakomliggande förklaringar till problematisk skolfrånvaro kan vara både sammanflätade och 
av skiftande karaktär, framhålls samverkan som viktig för att möta och motverka 
problematiken (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017; SOU 2016:94; Socialstyrelsen, 2013). 
Samverkan är vid sidan av problematisk skolfrånvaro, också ett honnörsord när det kommer 
till NPF eller andra funktionsnedsättningar, vilket således aktualiserar samverkans betydelse i 
en vidare bemärkelse (Riksrevisionen, 2011). Samtidigt visar forskningen att det finns brister 
i och att samverkansprocesser kan vara långt ifrån oproblematiska (Blomqvist, 2012; 
Nordström, 2016; Ek et al., 2017). Socialstyrelsen (2013) har observerat att professionella 
inom verksamheter riktade mot barn och unga besitter stor kunskap om och har ett uttalat 
intresse för att befrämja och förbättra samverkan. Trots att det rekommenderas att samverkan 
ska ske kring barn och unga med sammansatta behov (Socialstyrelsen, 2013), saknas specifik 
forskning att tillgå som rör implementering av samverkan kring barn och unga med NPF som 
har problematisk skolfrånvaro. Det reser frågetecken om vilken betydelse samverkan har för 
att främja skolnärvaro bland dessa elever. Denna studie söker svar på huruvida en grupp 
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professionella inom socialtjänsten, skolan och elevhälsan värdesätter samverkan när det 
handlar om barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro. 

Detta torde vara ett viktigt och relevant forskningsområde i ljuset av att gruppen barn och 
unga med NPF vuxit kraftigt på senare tid till följd av att fler diagnostiseras (Socialstyrelsen, 
2013, 2017) och med tanke på att tre av fyra elever som har problematisk skolfrånvaro har en 
NPF-diagnos (Alsand, u.å.).  

För att åstadkomma samverkan som resulterar i ändamålsenliga och effektiva utfall, är det 
förutom att bygga in samverkanskompetens i organisationen och att följa upp samverkan, 
enligt Danermark och Germundsson (2007) av vikt, att ringa in underlättande och försvårande 
aspekter i samverkansprocesser i specifika sammanhang för att göra det möjligt att 
understödja respektive motverka dessa. Avsikten med denna studie är därför att undersöka hur 
en grupp professionella inom socialtjänsten, skolan och elevhälsan uppfattar dessa aspekter i 
förhållande till sammanhanget problematisk skolfrånvaro bland barn och unga med NPF.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka, dels hur en grupp professionella inom Umeå kommun kan uppfatta 
samverkans betydelse när de möter barn och unga med NPF som har problematisk 
skolfrånvaro, dels vad den gruppen professionella anser kan krävas för att åstadkomma 
samverkan som kan bidra till att främja skolnärvaro bland dessa elever.  

 Hur värdesätter informanterna samverkan kring barn och unga med NPF som har 
problematisk skolfrånvaro? 

 Vilka försvårande och underlättande aspekter anser informanterna kan förekomma i 
samverkansprocesser kring barn och unga med NPF som har problematisk 
skolfrånvaro? 

 

1.2 Centrala begrepp 
Nedan följer definitioner över centrala begrepp som används för att beskriva den målgrupp 
som studiens informanter samverkar kring; barn och unga med NPF som har problematisk 
skolfrånvaro. I synonym betydelse kommer även målgrupp och elever att användas som 
alternativa begrepp.  
 

1.2.1 Barn och unga 
Vanligtvis brukar barn avse personer 0-18 år med hänvisning till att barn räknas som personer 
upp till 18 år enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453, kap. 1, 2 §). När ett barn övergår till att 
betraktas som ungdom kan uppfattas som flytande och därmed används begreppet barn och 
unga som begrepp i studien.  
 

1.2.2 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen som: “En nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga...En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd 
eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller 
övergående natur” (Socialstyrelsen, u.å.b). För att inte individer med funktionsnedsättning ska 
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uppleva funktionshinder som i enlighet med Socialstyrelsens definition innebär: “begränsning 
som funktionsnedsättningen innebär för en person i relation till omgivningen” 
(Socialstyrelsen, u.å.b), krävs det att individen och omgivningen hittar strategier, 
förhållningssätt och anpassningar som kan minska eventuella negativa konsekvenser av 
funktionsnedsättningen. I detta avseende kan således barn och unga med NPF behöva stöd 
och anpassningar i vardagen utifrån individuella behov för att inte uppleva funktionshinder 
(attention.se). I skolan går elever med NPF ofta därför under beteckningen elever i behov av 
särskilt stöd (Hjörne, 2015). 
 
I kontakt med Socialstyrelsen för att få svar på hur myndigheten, i egenskap av ansvarig för 
att samordna terminologin inom fackområdet vård och omsorg, definierar neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, hänvisar sakkunnig till deras kunskapsguide för funktionshinder (K. 
Flyckt, personlig kommunikation, 13 februari 2018). Socialstyrelsen (u.å.a) skriver att 
paraplybegreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) inbegriper diagnoserna 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), AST (Autismspektrumtillstånd) och 
Tourettes syndrom. Det är vanligt förekommande att personer med NPF har fler än en diagnos 
och det förekommer också hög samsjuklighet med ångestsyndrom och depression. De 
enskilda diagnoserna kommer i huvudsak inte att vara i fokus i denna uppsats, utan istället 
den övergripande termen NPF. 
 
Förenklat sett innebär diagnoserna att hjärnan och nervsystemet kognitivt bearbetar 
information på ett annorlunda sätt. Diagnos ställs emellertid snarare utifrån beteende än 
utifrån medicinsk påvisbar orsak (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Huvudsakliga 
symtom på ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet. 
Symtomen kan vara kombinerade, eller förekomma var för sig. AST innebär svårigheter till 
följd av begränsningar i social kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva 
beteenden, intressen och aktiviteter. Tourettes syndrom visar sig genom upprepande 
reflexliknande rörelser och läten, så kallade tics (Socialstyrelsen, u.å.a). 
 

1.2.3 Samverkan 
Begreppet samverkan har olika förklaringar och innebörder och det finns ingen allmängiltig 
definition av begreppet. Samverkan, samordning och samarbete används såväl synonymt som 
med olika betydelser i litteratur och forskning, vilket kan verka förvirrande (Blomqvist, 2012; 
Nordström, 2016). Med anledning av att professionella kan lägga olika innebörd i begreppet 
samverkan används i denna studie en någorlunda bred definition av samverkan för att inte 
utesluta eventuella variationer som förekommer bland olika samverkansparter ute på fältet. 
Tyngdpunkten i studien ligger inte på att utröna vad samverkan i bokstavlig mening betyder 
för informanterna, utan snarare vad utfallet av samverkan betyder i förhållande till valt 
problemområde. Detta eftersom samverkan inte har något egenvärde i sig utan att värdet 
ligger i vad som kommer utav den (Blomqvist, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

I denna studie var avsikten att undersöka uppfattningen om samverkans betydelse bland 
studiens informanter som verkar inom delvis olika människobehandlande organisationer och 
myndigheter. Danermark som är en väl etablerad forskare på området samverkan kring barn 
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och unga mellan olika människobehandlande organisationer, definierar samverkan som: 
“Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000, s. 15). Danermark (2000) 
skiljer ut samverkan från det närliggande begreppet samarbete eftersom han menar att det 
senare är något mellanmänskligt som sker till vardags utan närmare eftertanke. Han menar att 
samverkan innebär att olika professionella, ofta med olika kunskapsbas, styrda av olika 
regelsystem och i skilda organisatoriska positioner verkar tillsammans för att uppnå ett 
gemensamt mål. Eftersom studiens syfte är att undersöka det professionella perspektivet och 
att studiens informanter verkar inom människobehandlande organisationer, kan Danermarks 
definition anses vara tillämplig. 

1.2.4 Problematisk skolfrånvaro 
I studien används problematisk skolfrånvaro som begrepp, vilket i SOU 2016:94 ramas in av 
både ogiltig och giltig skolfrånvaro. Ogiltig skolfrånvaro kan handla om såväl ströfrånvaro 
som frånvaro av mer sammanhållen och långvarig karaktär. Det kan röra sig om skolk och 
sena ankomster men även att eleven är frånvarande från vissa lärtillfällen eller lektioner. 
Giltig frånvaro kan innefattas av beviljad ledighet samt anmäld sjukfrånvaro. Gränsen mellan 
giltig och ogiltig frånvaro kan emellertid vara diffus eftersom bakomliggande förklaringar till 
frånvaron kan vara av samma problematiska karaktär. Oavsett orsak kan frånvaro överlag leda 
till att elevens uppfyllande av sociala mål och kunskapsmål för utbildningen äventyras, vilket 
är att betrakta som problematiskt.  
 
I Sverige är, som tidigare nämnts elever med NPF överrepresenterade bland elever med 
skolfrånvaro. Det är det inte ovanligt att de uteblir frekvent eller i långa perioder i namnet av 
giltig frånvaro. Detta då elever med NPF kan sjukskrivas till följd av utmattning, 
ångestproblematik eller depression (SOU 2016:94; Attention, 2017). Detta innebär alltså att 
frånvaron i dessa fall är känd för vårdnadshavarna. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) 
skiljer mellan två typer av skolfrånvaro; skolmotstånd och skolk, där den förstnämnda innebär 
att vårdnadshavare har kännedom om frånvaron och att eleven reagerar starkt känslomässigt 
inför att gå till skolan, emedan den senare frånvaron äger rum utan vårdnadshavares 
kännedom och inte upplevs lika känsloladdat av eleven.  
  
Hemmasittare är ett vanligt förekommande begrepp som i sammanhanget används i litteratur 
och forskning för att beskriva långvarig skolfrånvaro. Eftersom begreppet kan uppfattas 
hänföras till ett entydigt och individcentrerat sätt att se på problematiken, när orsaken till 
problemet bland barn och unga med problematisk skolfrånvaro i själva verket kan vara 
komplex (SOU 2016:94), används detta begrepp inte i denna studie då det kan verka 
missvisande. Däremot används hemmasittare bland andra begrepp som exempelvis school 
refuse, school avoidance och school absenteeism som sökord eftersom det inte finns ett 
enhetligt begrepp som avser barn och unga med skolfrånvaro som medför en negativ inverkan 
på individens möjligheter att tillgodogöra sig de måluppfyllelser som förväntas i 
grundskolan.       
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2. Bakgrund 
2.1. Förklaringar till problematisk skolfrånvaro   
I forskningen framgår det inte en entydig bild av att skolfrånvaro kan härledas till specifika 
förklaringar. Olika studier lyfter fram olika riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro och en 
vanlig utgångspunkt i både svensk forskning och internationell är ett bredare ekologiskt 
perspektiv där sammansatta riskfaktorer i samspel med varandra och med omgivningen kan 
bidra till ökad risk för problematisk skolfrånvaro, såvida det inte uppvägs av skyddsfaktorer 
(Kearney, 2008a; SOU 2016:94; Skolverket 2010). När skolfrånvaro kommer på tal, kan 
faktorer som härleds till barnet eller den unge själv, familjerelaterade faktorer samt 
skolrelaterade faktorer vara inblandade (Riksrevisionen, 2016). 
 

2.1.1 Individfaktorer 
Studier som berör bakomliggande förklaringar till omfattande skolfrånvaro som kan härledas 
till barnet eller den unge själv fokuserar bland annat på beteendeproblem och 
uppförandestörningar. Psykiatriska diagnoser som depression och olika former av ångest är 
också vanligt förekommande förklaringar på individnivå för återkommande skolfrånvaro 
(Egger, Costello & Angold, 2003; Kearney & Albono, 2004). NPF betraktas som en riskfaktor 
enligt socialtjänstens metodstöd BBIC (barns behov i centrum) för skolproblematik bland 
barn och unga (Socialstyrelsen, 2015). Förutom psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser 
är psykosomatiska och somatiska sjukdomar ofta relaterade till hög skolfrånvaro (Kearney & 
Bensaheb, 2006, Bernstein et al., 1997; Gorodzinsky, Hainsworth, & Weisman, 2011).  
 

2.1.2 Familjerelaterade faktorer 
Ett flertal studier beskriver familjerelaterade faktorer som kan ge upphov till problematisk 
skolfrånvaro bland barn och unga. Det kan handla om allt ifrån familjens socioekonomiska 
levnadsförhållanden, förändringar i familjekonstellationen, föräldraförmåga, bristande 
föräldraengagemang till en dysfunktionell relation mellan barn och förälder (Bell, Rosen & 
Dynlacht, 1994; Bernstein & Borchardt, 1996; Hill & Tyson, 2009).   

2.1.3 Skolfaktorer 
Sociala faktorer i skolmiljön har en stor inverkan på hur elever trivs i skolan, som inte bara 
utgör en kunskapsmiljö utan även en arena för social tillvaro. Mobbning, kränkningar, 
konflikter och upplevelser av socialt utanförskap är exempel på faktorer som kan vara 
bidragande till problematisk skolfrånvaro (Skolverket, 2010; Havik, Bru & Ertesvåg, 2014). 

Havik et al., (2014) belyser i deras studie ett föräldraperspektiv till förklaringen av 
problematisk skolfrånvaro. Studien visar att föräldrar upplever att barn med problematisk 
skolfrånvaro är i behov av större anpassningar i skolan, mer förutsägbarhet och ett utökat stöd 
från lärarna. Även Gladh och Sjödin (2014) påpekar att problematisk skolfrånvaro kan vara 
ett sätt för eleven att signalera att skolan brister i att erbjuda stöd och hjälp till eleven. I 
riksförbundet Attentions remissvar till SOU 2016:94 framgår det att bristande anpassning i 
skolan är en starkt bidragande orsak till att elever med NPF har problematisk skolfrånvaro 
(Attention, 2017). 
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2.2. Hur har behov av samverkan vuxit fram? 
En ökad specialisering har sedan 1980-talet utvecklats inom välfärdssektorns samtliga organ 
såsom exempelvis socialtjänst, skola och hälso-och sjukvård, vilket har resulterat i en 
fragmenterad välfärdsapparat (Grell, Ahmadi & Blom, 2013; Socialstyrelsen, 2013; Löfström, 
2010). Incitamenten för specialisering är främst rationalitet och effektivitet, då specialisering 
ger möjligheter för professionella att odla expertiskunskaper inom ett avgränsat 
verksamhetsfält. Detta kan å ena sidan gynna individer som har specifika hjälpbehov och väl 
avgränsade problem (Grell et al., 2013). En baksida av specialiseringen kan å andra sidan vara 
att den medför svårigheter att svara upp mot individers mer komplexa behov, då det är svårt 
för aktörer att var för sig att överblicka helhetsbilden. En ökad specialisering kan nämligen 
medföra att kunskapsutvecklingen inom olika verksamhetsfält utvecklas sida vid sida, där 
utbytet och insynen emellan är begränsad (Socialstyrelsen, 2013). Som ett svar på detta 
dilemma blir samverkan, där den teoretiska utgångspunkten är att individers komplexa sociala 
problem kan bemötas med både expertiskunskaper och helhetssyn i ett, genom att olika 
professionella interagerar. På så sätt kan de olika samverkansparterna tillföra sina olika 
specialistkompetenser och genom ömsesidigt utbyte samtidigt se till individens hela 
livssituation (Grell et al., 2013). 
 

2.3 Ansvarsfråga och ärendegång vid problematisk skolfrånvaro 
Nedan följer en övergripande presentation av ärendegång vid problematisk skolfrånvaro med 
utgångspunkt i lagstiftning. Lagstiftningen påvisar ett delat ansvar mellan framförallt 
vårdnadshavare, skola och socialtjänst gällande elevers uppfyllande av skolplikten. Det finns 
en hel del lagrum som reglerar samverkan i lagstiftning, vilket signalerar att det finns tydliga 
statliga incitament om att samverkan är viktig i verksamheter som riktar sig mot barn och 
unga för att de ska vara berättigade att få sina behov tillgodosedda. Ett övergripande sådant är 
6 § förvaltningslagen där det framgår att ”varje myndighet skall lämna andra myndigheter 
hjälp inom ramen för den egna verksamheten” (FL, 1986:223). 
 
Skolan ska skyndsamt rapportera elever som påvisar hög frånvaro till vårdnadshavare. Det 
ligger på rektors ansvar att redan samma dag rapportera frånvaron såvida inte särskilda skäl 
föreligger (Skollagen, Sl, 2010:800, kap. 7, 17 §). Detta för att vårdnadshavare ska kunna 
fullfölja sitt ansvar som regleras i föräldrabalken (FB, 1983:47, kap. 6, 2 §) men också i Sl 
(kap. 7, 20 §) där det fastslås att vårdnadshavare är ansvariga för att barnet fullföljer 
skolplikten. Skolan har i sin tur en skyldighet att utreda orsakerna till frånvaron kopplade till 
skolfaktorer och ansvarar för att ombesörja arbetsro, trygghet och ett en god arbetsmiljö för 
eleverna på skolan (Skolverket, 2010). Skolan har också ansvaret att tillgodose alla barns 
möjligheter för att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt, vilket även inbegriper att ge 
stöd och vara flexibel för att kunna möta alla elevers behov (SL, kap. 1, 4 §, kap. 3, 3 §). “En 
skola för alla” bygger på en inkluderingstanke som varit en politisk ledstjärna och vision för 
skolan allt sedan 1970-talet (Hjörne & Evaldsson, 2012).   
 
Elevhälsan är sammansatt av olika professioner som ska omfatta psykosociala, 
specialpedagogiska, medicinska och psykologiska insatser (SOU:2016:94). Elevhälsan 
kopplas in om skolpersonalen misstänker att barnet har behov av en utredning för att få sina 
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behov tillgodosedda. De betraktar olika faktorer som sociala relationer, hemsituation, fritid 
samt eleven hälsa (Socialstyrelsen, 2013). I skolverkets (2012) allmänna råd påpekas det att 
elevhälsan är en given samverkanspart för att främja skolnärvaro. Eftersom elevhälsan 
organiseras utifrån lokala behov och förutsättningar i kommunen, kan den se olika ut i olika 
kommuner. Elevhälsans roll inom skolväsendet är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande 
och åtgärdande för att ge stöd till elever att uppnå målen med utbildningen (SOU 2016:94). 
Detta förutsätter både intern samverkan mellan de olika professionerna, men också i hög grad 
extern, med vårdnadshavare, personal inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. En 
god samverkan borgar för att problematisk skolfrånvaro ska kunna fångas upp på ett tidigt 
stadium, vilket är viktigt för att frånvarande elever ska återgå till att delta i undervisningen. 
Samtidigt är elevhälsans ansvar i realiteten ofta vagt uttalat. Det är av vikt att var skola 
utformar riktlinjer som förtydligar när det är aktuellt att samverka med elevhälsan 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  

Om skolpersonal misstänker, eller elevhälsans utredning tyder på att ett barn far illa i något 
avseende skall en anmälan upprättas till socialtjänsten. Det kan handla om misstanke om 
exempelvis drogmissbruk, familjerelaterad problematik eller kriminalitet (Ek et al., 2017). I 
undersökningskommunen finns det även kommunala riktlinjer om att skolan ska tillställa 
socialtjänsten en anmälan om en elevs frånvaro överstiger 20 % (Olofsson, 2017). En anmälan 
till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) kan vara befogad om det finns misstanke om att 
elevens skolfrånvaro bottnar i någon form av psykisk ohälsa såsom exempelvis depression, 
ångest, tvångssyndrom, social fobi eller att frånvaron tar sin utgångspunkt i svårigheter till 
följd av NPF (Ek et al., 2017).  
 
Anmälningsplikten som finns i verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga samt 
uppgiftsskyldighet (SoL, kap.1, kap. 14, 1 §), är till för att kommunen genom socialtjänsten 
ska kunna leva upp till sina åtaganden. Kommunen är genom socialtjänsten ytterst ansvarig 
för att kommuninvånarna tillförsäkras en skälig levnadsnivå (SoL, kap. 2, 1 §, kap. 4, 1§). Det 
åligger socialtjänsten ett särskilt ansvar för att i ”nära samarbete med hemmen sörja för att 
barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver” 
(SoL, kap. 5, 1 §). Socialnämnden ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
berörda och aktivt verka för att samverkan kommer till stånd (SoL, kap. 5, 1a §), vilket 
betyder att socialnämnden har ett huvudansvar för att initiera samverkan. 
 
Härutöver har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att ”människor som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och att leva som andra” (SoL kap. 5, 7 §). Detta förringar inte andra myndigheters 
ansvar att tillgodose de behov barnet är i behov av (SoL kap. 2, 1 §). Socialtjänsten har ett 
ansvar att hålla sig ajour med levnadsförhållandena bland människor med funktionshinder. I 
ansvaret ingår att samverka med erforderliga aktörer (SoL kap.5, 8 §). 
 
Enligt kap. 2, 7 § SoL framkommer det att kommun och landsting ska upprätta en samordnad 
individuell plan (SIP) när individen har behov av insatser från både från socialtjänst och från 
hälso- och sjukvård. Samma formulering återfinns även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
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2017:30, kap. 16, 4 §). Även om kommuner och landsting har en skyldighet att initiera SIP 
kan även andra verksamheter föreslå att en sådan ska upprättas. Kommunen kan också ha 
riktlinjer för att andra verksamheter inbegrips i skyldigheten att initiera SIP (Riksrevisionen, 
2016). I kommunen vilken är föremål för denna studie gäller att skolan och elevhälsan inte 
innefattas i skyldigheten men att de kan föreslå SIP (A. Lundgren, ordförande för individ- och 
familjenämnden i Umeå kommun, personlig kommunikation, 29 mars 2018).    
 
Då barn med funktionsnedsättning även kan omfattas av lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS, 1993:387) kan även socialtjänstens funktionshinderomsorg utgöra en 
samverkanspart. 
 

2.4 Kommunala vägledande dokument 
Förutom riktlinjer, allmänna råd och vägledande dokument för samverkan kring barn och 
unga som helt eller delvis berör problematisk skolfrånvaro på nationell nivå (Josefsson, 2007; 
Skolverket, 2012; Socialstyrelsen 2013; Socialstyrelsen, 2015; SKL 2017; SKL, 2018) kan 
det finnas kommunala riktlinjer, lokala rutiner och samverkansavtal att tillgå. 
 
I undersökningskommunen, Umeå kommun, finns för socialtjänsten en mottagningsenhet som 
fördelar ärenden baserade på ansökningar eller anmälningar utifrån en förhandsbedömning, 
antingen till första linjen eller en specialiserad utredningsenhet inriktade på barn och unga 
(umea.se). I kommunen finns en avtalad strukturerad samverkansform på förstalinjenivå 
mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och primärvård som går under benämningen HLT (Hälsa, 
Lärande och Trygghet). Syftet är att i ett tidigt skede erbjuda barn/unga och deras familjer 
bedömning och samordnade stödinsatser i de fall där specialistnivåns resurser inte behövs, för 
att barn och unga ska få förutsättningar att utvecklas gynnsamt (vll.se). På specialistnivå finns 
ingen motsvarande lokalt utarbetad strukturerad samverkansform (A. Lundgren, ordförande 
för individ- och familjenämnden i Umeå kommun, personlig kommunikation, 29 mars 2018). 
 
Under åren 2012-2014 drevs projektet “Tillbaka till skolan” i Umeå kommun som en satsning 
för att uppmärksamma och motverka problematisk skolfrånvaro bland elever i grundskolan. 
Projektet utmynnade i att en modell utvecklades, den så kallade “Umeåmodellen” (Arnqvist & 
Engqvist, 2014). I satsningen ingick att rektorer gjorde en inventering av elever med 
omfattande skolfrånvaro och att dessa skulle erbjudas och erhålla riktade insatser under 
projektets gång. Projektet skulle också utmynna i en kunskapssammanställning av 
forskningsläget kring problematisk frånvaro som en utgångspunkt för att utarbeta en 
gemensam samverkansrutin, förhållningssätt och tillämpliga metoder i en strävan efter att 
motverka problematiken i kommunen. Detta skulle inom projekttiden implementeras på flera 
nivåer inom skolan, elevhälsan, socialtjänsten, BUP, habiliteringen och politiken. Ett flertal 
dokument upprättades med allt ifrån checklistor om tidiga tecken och riskfaktorer till 
skolfrånvaro till en konkretisering av kommunala riktlinjer i en handlingsplan för skolnärvaro. 
Handlingsplanen, ska enligt kommunala riktlinjer användas av alla skolor inom kommunen 
och synliggör vilka åtgärder som ska vidtas när vid skolfrånvaro inom skolan och elevhälsan, 
och när socialtjänsten ska kontaktas (Olofsson, 2017).   
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En granskning genomförd 2015 av ett externt revisions- och rådgivningsföretag, KPMG, som 
bygger på intervjuer med chefer på ledningsnivå inom skola och socialtjänst, pekar på att det 
förekommer en organiserad och etablerad samverkan mellan myndigheterna när det kommer 
till tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga i behov av stöd och hjälp. I företagets 
rapport går det att utläsa att samverkan i stort fungerar bra och ändamålsenligt. Det framgår 
också att det råder en samsyn mellan socialtjänst och skola om den samverkan som ska ske 
när det handlar om barn som riskerar att fara illa eller far illa (Ingvarsson & Skalk, 2015).  
 
2017 sammanställde socialt ansvariga samordnare för Umeå socialtjänst ett dokument i syfte 
att belysa socialtjänstens ansvar och uppdrag i arbetet med att främja skolnärvaro. Detta efter 
att de uppmärksammat att samverkan mellan socialtjänst och skola till viss del låg i träda. En 
av anledningarna framgår i dokumentet vara den omorganisering som skett inom individ- och 
familjeomsorgen som har inneburit en inriktning utifrån politiska direktiv att framförallt 
arbeta med de mest utsatta. Det går också att utläsa att barn eller unga med hög skolfrånvaro 
som även har en diagnos lätt kan hamna mellan stolarna mellan de olika enheterna inom 
socialtjänsten t.ex. funktionshinderomsorgen och första linjen/specialistnivå. Detta med 
hänvisning till att det inte alltid är tydligt vad som orsakar problematiken, om svårigheten att 
komma iväg till skolan beror på barnets funktionsnedsättning eller bristande föräldraförmåga, 
eller både och. Rekommendationen är att socialtjänsten bör fortsätta jobba med 
“Umeåmodellen”, att klargöra roller gentemot externa aktörer som t.ex. skolan, habiliteringen, 
BUP och hälsocentralen, men även inom socialtjänsten. Det framkommer finnas ett behov av 
kompetensutveckling kring både skolfrånvaro och NPF inom socialtjänsten, och 
rekommendationen är att denna sker på gemensam grund med andra samverkansaktörer för 
ökad samsyn (Halleröd & Björnholt, 2017). 

3. Tidigare forskning 

3.1 Betydelse av samverkan  
Det finns en vedertagen bild inom forskningen att samverkan krävs för att möta sociala 
problem av komplex karaktär, vilket tillika är utgångspunkten när det kommer till 
problematisk skolfrånvaro utifrån att förklaringarna kan vara skiftande och sammansatta 
(Kearney et al., 2006; Lyon et al., 2016; SOU 2016: 94). Då ansvarsfrågan för barn och ungas 
skolplikt också är lagstadgat delad mellan kommun, skola och vårdnadshavare påkallas likaså 
ett behov av samverkan för att eftersträva en lösning när barn och ungas frånvaro riskerar att 
bli eller är problematisk (Riksrevisionen, 2016). 
 
Samverkan kring barn och unga med funktionsnedsättning betraktas som betydelsefull då det 
kan behövas adekvat stöd från olika verksamheter för att personerna ska ha optimala 
förutsättningar att utvecklas gynnsamt och att så långt det går, leva ett liv som “andra” 
(Riksrevisionen, 2011). När barn och unga är i behov av stöd från flera verksamheter är det 
viktigt att professionella kring barnet, exempelvis personal från socialtjänst, skola samt barn- 
och ungdomspsykiatrin gemensamt samordnar insatser (Andershed & Andershed, 2009). 
Tanken med samverkan är alltså att den är god och att den verkar gott, något som Bergmark 
och Lundström (2005) bland många andra skriver är en vedertagen utgångspunkt. I följande 
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genomgång av tidigare forskning framkommer det emellertid aspekter som kan verka som 
barriärer, vilka enligt Abrahamsson (2007) kan försvåra för att resultatet av samverkan i 
realiteten lever upp till de goda intentionerna. 
 
Hur professionella värdesätter samverkan i förhållande till att möta problematisk skolfrånvaro 
bland barn och unga med NPF är till synes ett outforskat område i sin helhet, både nationellt 
och internationellt sett. Det finns emellertid forskning att tillgå som rör professionellas 
uppfattningar om samverkans betydelse när det kommer till att främja skolnärvaro bland 
elever som har problematisk skolfrånvaro. Bilden är enhetlig; de enskilda professionerna har 
inte möjlighet att förstå helheten för elevens behov till följd av aktuell problematik. Den 
komplexitet som problematisk skolfrånvaro inrymmer förutsätter att de professionella ser på 
barnets eller den unges situation utifrån ett bredare systemteoretiskt perspektiv (Strand, 2013; 
Kearney, 2008a; Kearney, 2008b). Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
(Bronfenbrenner, i Strand, 2013) kan exempelvis vara tillämplig för att förstå sig på 
problematisk skolfrånvaro bland barn och unga. Strand använder modellen som ett analytiskt 
verktyg för att förstå hur olika faktorer i barnets eller den unges omgivning och faktorer hos 
barnet eller den unge själv samspelar och sammantaget inverkar på barnets frånvaro. Teasley 
(2004) påtalar att den breddning av kompetens som samverkan för med sig, är nödvändig för 
att ge ett fullgott stöd till elever med problematisk skolfrånvaro. Skolfrånvaro är komplext 
och måste angripas på både mikro- och makronivå.  
 
Thornberg (2012) menar att samverkan frammanar en gemensam målbild som kan bidra till 
att förbättra elevens situation. Samtidigt finns det risk för att utgången av samverkan inte blir 
positiv då ansvarsförskjutning är vanligt förekommande i multiprofessionell samverkan. 
Danermark, Germundsson och Englund (2012) beskriver att vid fungerande samverkan 
mellan professioner och verksamheter läggs större vikt vid att se möjligheterna till att stötta 
barnet eller den unge istället för att förskjuta ansvaret till andra verksamheter eller andra 
professionella. Genom att samverka för att förebygga eskalerande problematik kan barnet 
eller den unge få större möjligheter till att få stöd och hjälp i ett tidigare skede och mindre 
ingripande samt mindre omfattande resurser behöver tillägnas barnet och familjen.  
 
Det finns flertalet olika projekt som belyser samverkan mellan skolan och andra verksamheter 
för att främja skolnärvaro. Ett exempel är projektet PPSS som bygger på ett integrerat och 
strukturerat samarbete mellan skolan och socialtjänst. Utgången av projektet visar att 
professionella kring barnet delar en enhetlig bild av att samverkan mellan verksamheterna har 
en främjande inverkan på att barnets skolnärvaro. Samverkan som sker i en nära process 
främjar förståelsen mellan verksamheterna om de olika professionellas uppdrag, möjligheter 
och utmaningar (Socialförvaltningen, 2015).  
 
Sammantaget visar forskning att samverkan inte har något egenvärde. En naturlig 
utgångspunkt för hur professionella värdesätter samverkan blir därmed att den i förlängningen 
kommer individer som det samverkas om till gagn. Det är resultatet av samverkan som blir 
det som i slutändan värdesätts (Socialstyrelsen, 2013). Det bör i detta sammanhang påpekas 
att hur personer som själva blir föremål för samverkan, barn och unga och deras familjer, 
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uppfattar underlättande respektive försvårande aspekter i samverkan som i sin tur kan bidra 
till hur de upplever värdet av samverkan, i mager utsträckning är utrönt inom forskningen 
(Blomqvist, 2012; Nordström, 2016).  
 

3.2 Underlättande och försvårande aspekter i samverkan 
Åtskilliga studier belyser underlättande och försvårande aspekter i samverkansprocesser 
utifrån ett professionsperspektiv, men inte med specifikt fokus på samverkansprocesser som 
rör barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro. Därav kommer 
forskningsresultat i sammanhang där det samverkas om barn och unga med sammansatta 
behov, men även mer specifika resultat i sammanhang som rör problematisk skolfrånvaro, att 
lyftas fram. Då kontexten som de professionella verkar i, varierar mellan olika länder, bör det 
påpekas att det kan vara vanskligt att överföra internationella resultat till svenska förhållanden 
(Blomqvist, 2012). Det kan exempelvis finnas olika lagstiftning som reglerar samverkan och 
ärendegången och tillika ansvarsfrågan för att motverka problematisk skolfrånvaro kan skilja 
sig åt. Av denna anledning presenteras här utvalda resultat från svensk forskning, men även 
internationella resultat som står i samklang med de nationella.    
 
Socialstyrelsen (2013) presenterar en sammanställning av nationell forskning om 
underlättande respektive försvårande aspekter för samverkan under de föregående tio åren av 
år 2013. Tre huvudsakliga komponenter framhålls vara särskilt viktiga för att understödja 
fungerande samverkan bland verksamheter som är inriktade på barn och unga med 
sammansatta behov; styrning, struktur och samsyn, oavsett om samverkan sker på nationell, 
regional eller lokal nivå.  Styrning innebär att ledningen skapar förutsättningar för samverkan. 
Det är nödvändigt att ledningen tillsätter resurser för, legitimerar och ger mandat åt 
samverkan. Med struktur avses tydliga mål för samverkan, att målgruppen preciseras och att 
det finns riktlinjer och rutiner för samverkan. I detta sammanhang kan avtal mellan 
samverkansaktörer vara behjälpliga för att tydliggöra mål, ansvarsfördelning och hur 
samverkan ska följas upp. Samsyn handlar om en gemensam värdegrund och en ömsesidig 
tillit till varandras kompetenser men också om förståelse för varandras olika uppdrag och 
roller. Detta trots att regelverk, utbildningsbakgrund, kunskapstraditioner och 
språkanvändning skiljer sig åt mellan olika samverkansaktörer. Utvecklingen när det kommer 
till aspekter som övergripande mål, om än de inte är konkreta eller mätbara till sin karaktär, 
samt en ökad kunskap om andra samverkansparters verksamheter och specifika målgrupper, 
är enligt Socialstyrelsen positiv. 
 
Försvårande aspekter kan således vara det som strider mot de underlättande aspekterna såsom 
exempelvis bristande resurser, otydliga uppdrag eller orimliga förväntningar på andra 
samverkansparter. Socialstyrelsens forskningsgenomgång visar att den största barriären som 
behöver motverkas utgörs av otydliga uppdrag och ansvarsfördelning, i synnerhet när det 
samverkas kring barn och unga med funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2013).   
 
Ett flertal nationella studier under senare tid och tillika internationell forskning går i linje med 
de huvudsakliga resultat som Socialstyrelsens tidigare forskningssammanställning belyser. 
Resultat som kan inrymmas under begreppet styrning presenteras i det följande.  
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Tetreault, et al. (2015) har granskat samverkan mellan socialtjänst och skola när det kommer 
till barn med särskilda behov. De lyfter att samverkan kan innebära ytterligare 
arbetsbelastning då den upplevs som tidskrävande från personalens sida, vilket kan härledas 
till otillräckliga resurser. Andra försvårande aspekter kan vara personalomsättning som 
medför bristande kontinuitet i samverkan. Underlättande faktorer för samverkan relaterat till 
styrning framkommer i ett flertal studier, vilka bland annat handlar om att samverkan på 
organisatorisk nivå samordnas administrativt, att det finns ekonomiska resurser och 
tillgänglighet till gemensamma lokaler (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Brandon et al., 
2006; Darlington & Feeney, 2008; Hodge, 2005; Lalayants, 2013). Lalayants (2013) beskriver 
multiprofessionell samverkan kring barn som riskerar att fara illa. Hon menar att det är 
framgångsrikt när ledning på politisk nivå och ledare för verksamheter uppmuntrar till 
samverkan genom att avsätta tid, upprätta riktlinjer och entusiasmerar medarbetarna till att se 
samverkan som betydelsefull.   
 
När det kommer till struktur konstaterar Vainikainen, Thuneberg och Greiff (2015) att det är 
betydelsefullt att det finns rutiner och riktlinjer om när elevhälsan ska kopplas in när de 
kommer till barn med skolsvårigheter. Farmakopoulou (2002) belyser interprofessionell och 
interorganisatorisk samverkan mellan skola och socialtjänst. I studien framhålls betydelsen av 
lokala styrdokument kring när och hur samverkan ska ske för att möta barn med särskilda 
behov i skolan. Även Kearney (2008a) poängterar att en gemensam övergripande plan för 
samverkan underlättar för att svara upp mot elevens behov. Som tidigare nämnts framkommer 
det att otydliga mål är en förhindrande faktor enligt Socialstyrelsen (2013). I Blomqvist 
(2012) avhandling framgår det förutom otydliga mål också att outtalade och orealistiskt höga 
målbilder kan missgynna samverkan.   
 
Aspekter som går under begreppet samsyn återfinns i flera studier. Widmark (2015) har 
genomfört en studie mellan olika professionella verksamma inom skola, socialtjänst och BUP. 
Resultatet visar på försvårande aspekter som handlar om brister i samsyn där oklara 
ansvarsområden och bristande förtroende mellan professionerna råder, något som härleds till 
bristen av kunskap om andra verksamheters uppdrag. Skolverket (2010) sammanställning av 
tolv olika samverkansprojekt som har varit i rullning för att främja skolnärvaro visar att en 
nyckelfaktor för att minska skolfrånvaro genom samverkan är att gemensamt fokusera på 
barnets behov istället för dess problematik. Även om fokus ligger på barnets behov visar 
Widmarks (2015) studie att det inte är oproblematiskt med tanke på att det kan finnas allt för 
varierande uppfattningar om barnets behov mellan olika professioner. För att främja samsyn 
menar Widmark att det är viktigt att skilda professioner utvecklar, dels en kommunikation 
som bidrar till att man förstår varandra, dels en bättre insyn i varandras verksamheter. Även 
Huxham (2003) instämmer med att det förekommer svårigheter i samverkan mellan olika 
professioner på grund av att det råder en oförståelse för varandras olika kulturer och språk. 
Tetreault et al. (2015) belyser att kommunikationen kan hämmas på grund av sekretessregler. 
 
Vidare krävs det att det bland samverkansaktörer finns en samsyn om att behov av samverkan 
finns och att alla har ett genuint intresse för att delta i samverkansprocessen. Eftersom 
parterna har olika ingångar underlättar det för samverkan om det finns ett förtroende för 
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varandras resurser och bidragande kunskap till att gemensamt arbeta för ett tydligt mål. 
Tydliga gränser mellan vilken funktion aktörerna ska ha och en tydlig arbetsfördelning är i 
detta avseende viktiga att precisera för att maximera styrkan med samverkan (Axelsson et al., 
2013; Brandon et al., 2006; Darlington et al., 2008; Hodge, 2005; Lalayants, 2013). 
 
Förutom att samverkan kan försvåras av skilda målsättningar och kunskapssyn inom de 
aktuella verksamheterna kan även makt, prestige och status ha en försvårande inverkan (Hill 
& Lynn, 2003; Hudson, Hardy, Henwood & Wistow, 1999; Widmark, 2015; Ek et al., 2017). 
Enligt Hjortsjö (2006) förekommer det att professionella från olika verksamheter som verkar 
tillsammans i samverkansprocesser, i rädsla för att förlora sina respektive funktioner och 
säregenheter fokuserar på att framhäva dem. Det kan ge upphov till dispyter när fokus hamnar 
på det istället för att gemensamt lösa ett problem, och medför negativa utfall för de personer 
som det samverkas om. Ek et al. (2017) åskådliggör maktaspekten i samverkan mellan 
socialtjänst, skola och BUP vid problematisk skolfrånvaro. Författarna visar på att status och 
prestige är närvarande i interaktionen mellan professionerna. Resultatet av studien pekar på att 
det finns en hierarkisk ordning mellan verksamheterna, där BUP längst upp i hierarkistegen 
åtföljs av socialtjänst och skola som är jämbördiga i maktrelationen sinsemellan. De menar att 
en gemensam kunskapsbas kan bidra till en god samverkan och till att de olika yrkes-
professionerna kan samverka utan att påverkas av makt, status och prestige. 
 
Av tidigare forskning framstår en relativt samstämmig bild av vilka underlättande och 
försvårande aspekter som påverkar samverkan när det handlar om ett så komplext problem 
som problematisk skolfrånvaro. Trots att skolfrånvaro är så vanligt bland elever med NPF i 
Sverige, finns det till synes ingen forskning som undersöker samverkansaspekter i denna 
kontext. Jakobsson och Lundgren (2013) menar att trots denna samstämmighet, är det inte för 
givet att aspekterna är applicerbara i alla kontexter, vilket innebär att det finns ett värde i att 
undersöka dessa i specifika lokala kontexter, något som inledningsvis nämnts Danermark et 
al. (2007) också uppmanar till. Hur professionella värdesätter samverkan i aktuell kontext kan 
enligt forskningsbilden påverkas av hur de upplever att den smakar men också i förhållande 
till vad den kostar; vilka insatser som krävs för att överstiga de barriärer som kan finnas i 
samverkansprocesser. 

4. Metod 

Under detta avsnitt redogörs för studiens metod och vårt tillvägagångssätt gällande 
litteraturanskaffning, datainsamling, urvalsförfarande och avgränsningar samt bearbetning av 
empiri genom analys. Avslutningsvis presenteras etiska överväganden och en diskussion kring 
studiens tillförlitlighet. 
 

4. 1 Forskningsdesign 
Datainsamlingen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju informanter. Då 
studien syftar till att undersöka och skapa en förståelse för informanternas tankar om 
samverkans betydelse samt vad som krävs för att åstadkomma samverkan som kan bidra till 
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att främja skolnärvaro i en kontext som rör barn och unga med NPF som har problematisk 
skolfrånvaro, valdes en kvalitativ ansats för studien. Kvale (1997) menar att tyngdpunkten i 
och den främsta fördelen med den kvalitativa metoden är att den kan utgöra ett verktyg för att 
erhålla en fördjupad förståelse genom att informanterna kan ge fyllig och detaljerad 
information om hur de upplever sociala fenomen. Samtidigt förbiser inte metoden sociala 
kontexter som kan vara av betydelse vid det undersökta fenomenet.  

En intervjuguide som utformades med öppna frågor (Bryman, 2011) oberoende av 
informanternas professionstillhörighet, användes vid intervjuerna (bilaga 2). Intervjuguiden 
formulerades med hänsyn till att specifikt kunna beröra ämnet samverkan i aktuell kontext 
och ämnade att vägleda informanterna och minimera riskerna för att svaren skulle blir ytliga 
och frångå det undersökta ämnet. 

Fördelar med vald datainsamlingsmetod, semistrukturerade intervjuer, är att den möjliggör att 
de olika intervjusvaren kan jämföras eftersom det finns en grundstruktur. Samtidigt tillåter 
den en flexibilitet genom att ordningsföljden på frågor kan justeras, följdfrågor kan ställas 
som ger förutsättningar att vara följsam i förhållande till informanten. Detta i syfte att 
säkerställa att dennes perspektiv av forskningsfenomenet är det som står i fokus för intervjun 
(Bryman, 2011). Eftersom den kvalitativa ansatsen med studien medför en strävan efter att 
fånga informanternas perspektiv för att erhålla en fördjupad förståelse av forsknings-
fenomenet, anses den semistrukturerade intervjuformen därmed harmonisera med denna. 

För bearbetning och analys användes en konventionell kvalitativ innehållsanalys enligt 
Bryman (2011) med anledning av att åskådliggöra det empiriska materialet och frambringa 
dess mening genom att identifiera och utkristallisera elementära teman i det empiriska 
materialet (Bryman, 2011).   

4.2 Litteraturanskaffning och använda databaser 
Studien vilar i stor utsträckning på SOU 2016:94 som genomlästes av båda författarna i ett 
initialt skede av studiens genomförande. För att finna kompletterande forskningsresultat 
gjordes sökningar dels via den pedagogiska databasen ERIK (Ebesco), dels via databasen för 
socialt arbete, SOCINDEX (Ebesco). Sökningar gjordes även via den svenska databasen 
SWEPUB samt sökmotorn Google Scholar. Sökord som användes i stor utsträckning i 
varierande kombinationer är: 

cooperation, collaboration, social service, school and social work, barriers, value, obstacles, 
facilitation aspects, aggravation aspects, problematic school absenteeism, school non-
attendance, school refusal, special need in school, behavior problem in school, 
ASD/ADHD/Tourettes syndrome 

samverkan, skola och socialtjänst, problematisk skolfrånvaro, hemmasittare, hinder, barriärer, 
underlättande aspekter, försvårande aspekter 

Styrdokument för Umeå kommun införskaffades med stöd av kommunens hemsida, genom 
sökningar på Google samt i kontakt med kommunens ansvariga för projektet “Tillbaka till 
skolan”. 
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Litteraturen består av böcker, avhandlingar, både internationella och nationella vetenskapliga 
artiklar, lagstiftning, SOU-rapporter samt riktlinjer och rekommendationer från myndigheter. 
Sammanfattningsvis bedrevs sökningar på bred front, vilket resulterade i att den information 
som delges i studien under rubriken tidigare forskning och bakgrund, kan ge en bred bakgrund 
och förståelse till den komplexitet som det studerade fenomenet inrymmer. Materialet 
sorterades ut genom att väga studiens syfte och frågeställningar mot den funna litteraturen. 

4.3 Urvalsförfarande och avgränsningar 
Informanter eftersöktes inom Umeå kommun, som är en mellanstor kommun i Västerbotten. 
Studien bygger på information från individer som kan ha relevant och väl tilltagen 
information att tillföra i förhållande till syfte och frågeställningarna, något som Bryman 
(2011) beskriver kännetecknar ett strategiskt målinriktat urval. Urvalet grundar sig på att 
informanterna representerar professioner som har ett lagstadgat ansvar för att barn och unga 
ska uppfylla skolplikten. I urvalet återfinns informanter från elevhälsa, skola och socialtjänst, 
verksamma som skolkurator, specialpedagog, rektor, lärare eller socialsekreterare. Samtliga 
informanter hade erfarenhet av att samverka kring barn och unga med NPF som har 
problematisk skolfrånvaro. 

Den aktör som också bär ett lagstadgat ansvar för att barn och unga uppfyller skolplikten är 
vårdnadshavare, som inte ingår i urvalet för denna studie. Detta delvis i avgränsande syfte 
men också för att intresset i studien ligger på att undersöka en grupp professionellas 
uppfattningar om samverkan kring aktuell målgrupp, då de lagstadgat är ansvariga för att 
samverkan kommer till stånd, upprätthålls och följs upp. Det betyder inte att vårdnadshavare, 
och kanske framförallt eleverna själva, inte är viktiga samverkansparter. Tvärtom, är 
delaktighet bland dessa personer en förutsättning och en bärande pelare för samverkan som 
ger ett lyckat utfall (Socialstyrelsen, 2013; Blomqvist, 2012).  

Variationer i urvalet eftersträvades genom att informanterna hade olika utgångspunkter vad 
gäller utbildning och yrkesroller och därmed kunde se på forskningsfenomenet utifrån olika 
perspektiv, samtidigt som de alla hade ett gemensamt ansvar för att motverka problematisk 
skolfrånvaro. Informanterna som representerade skola och elevhälsa arbetade vid olika skolor. 
Från socialtjänsten återfinns i urvalet socialsekreterare som arbetade på individ- och 
familjeomsorgens första linje och vid utredningsenheten Barn och Unga, specialnivå.  
Informanter som representerade skolan hade varit verksamma inom pedagogisk verksamhet 
under cirka tjugo års tid medan informanterna inom elevhälsan hade tjänstgjort inom 
yrkesområdet mellan cirka tio och tjugo år. Aktuella informanter från socialtjänsten hade 
arbetat i yrkesrollen socialsekreterare under två till tio år.  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle ha uttalad erfarenhet av 
att samverka kring barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro. Då det 
framkommer i SOU 2016:94 att den mest omfattande skolfrånvaron bland elever sker i 
årskurs 4-9, eftersöktes informanter i verksamheter som vänder sig mot barn och unga i 
åldrarna 10-16 år.  

Lärare eller representanter från elevhälsan som verkar inom särgrundskola upptas inte i 
urvalet, trots att elever med NPF-diagnoser också kan erhålla utbildning inom denna. 
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Skolpersonal och representanter från elevhälsan som var aktuella för studien verkade inom 
kommunal skola och således inte friskola. Det framhålls inte vara någon skillnad i förhållande 
till var huvudmannaskapet ligger när det handlar om sammanhållen frånvaro. Däremot 
förekommer ströfrånvaro i betydande större utsträckning i kommunala skolor i årskurs 7-9 
(SOU 2016:94). 
 
Det visade sig vara lätt att komma i kontakt med intervjupersoner som hade erfarenhet av att 
samverka kring elever med NPF som har problematisk skolfrånvaro. De flesta informanter 
direktkontaktades via telefon efter att deras kontaktuppgifter framgick på kommunens 
hemsida. Informanterna fick vid inledande kontakt muntlig information om studiens syfte och 
tillfrågades om de hade erfarenhet kring ämnet samt om det fanns intresse av att medverka i 
studien. I samband med att två informanter tillfrågades att delta användes även mellanhänder 
genom att tillfrågade informanter hänvisade till andra lämpliga deltagare. Perlinski (2015) 
benämner den urvalsformen som snöbollsurval. Mellanhänder användes när kontakt togs med 
en rektor, som till följd av hög arbetsbörda hänvisade vidare till en lärare som skulle stämma 
väl in på inklusionskriterierna, samt även i kontakt med en specialpedagog som hänvisade till 
en kollega som beskrevs ha än mer erfarenhet av ämnet för studien än den först tillfrågade. 
Att gå via mellanhänder innebär enligt Perlinski (2015) att forskaren behöver förlita sig på 
mellanhandens bedömningsförmåga att avgöra informantens lämplighet i förhållande till det 
studerade fenomenet. Författarna för studien var i detta fall de som slutligen tog ställning till 
om informanterna uppfyllde studiens inklusionskriterier vid telefonkontakt. Efter inledande 
första kontakt med informanterna skickades ett missivbrev ut till samtliga deltagare (bilaga 1).  
 

4.4 Bortfall 
Socialsekreterare inom Umeå kommuns funktionshinderomsorg tillfrågades att delta i studien, 
men tackade nej på grund av hög arbetsbörda. Även en rektor och specialpedagog som 
tillfrågades att delta, kom inte att ingå i urvalet då de istället hänvisade oss till andra relevanta 
informanter. Bryman (2011) beskriver att bortfall kan vara när tillfrågade personer inte kan 
delta i studien av olika anledningar. Då socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att delta i 
samverkansprocesser kring målgruppen och då målgruppen kan vara aktuell vid 
socialtjänstens funktionshinderomsorg kan bortfallet möjligen påverka studiens resultat. 
Socialsekreterare vid enheten kan ha relevant information att tillföra som i och med bortfallet 
inte synliggörs i studien (Bryman, 2011; Perlinski, 2015).  
 

4.5 Intervjuernas genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och utifrån intervjupersonernas önskemål, på deras 
respektive arbetsplatser i avskilda rum där samtalen kunde hållas ostörda. Vid det personliga 
mötet tillfrågades informanterna igen om de samtyckte till att delta. Informanterna tillfrågades 
även om det fanns några oklarheter eller övriga frågor kring studiens syfte eller 
genomförande. De fick även frågan hur de ställde sig till att intervjun spelades in via diktafon, 
något som alla ställde sig positiva till. Fördelen med att spela in intervjuer är enligt Bryman 
(2011) att det underlättar för att intervjuaren kan lyssna aktivt till informanterna. De olika 
intervjuerna varade mellan tjugoåtta och sextiofem minuter. 
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Den intervjuguide som användes som underlag för genomförandet av intervjuerna inleddes 
med bakgrundsfrågor och därefter operationaliserades syftet och frågeställningarna till 
frågeområden (bilaga 2). Efter hand reviderades guiden i viss mån då det uppdagades att vissa 
frågor var svåra att besvara eller liknade varandra. 

4.6 Bearbetning och Analys 
Det empiriska materialet transkriberades i sin helhet, känslouttryck noterades och 
identifierande markörer togs bort. Transkriberingen av respektive intervju gjordes i direkt 
anslutning till intervjuernas genomförande med anledning av att det skulle underlätta för att 
minnas intervjusituationen, vilket främjade tolkningsarbetet. 

Inledningsvis genomlästes det transkriberade materialet ett flertal gånger av båda 
studieförfattarna på varsitt håll. Därefter tog båda författarna för denna studie tillsammans ut 
de meningsbärande enheter som bedömdes vara relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. 

Relevanta meningsbärande enheter kodades för att besvara studiens första delsyfte och 
tillhörande frågeställning. Delsyftet i fråga var att undersöka informanternas uppfattning om 
samverkans betydelse när de möter barn och unga med NPF som har problematisk 
skolfrånvaro. Aktuell frågeställning rörde hur informanterna värdesätter samverkan i arbetet 
med att främja skolnärvaro bland dessa elever. Koderna sorterades in under tre olika 
kategorier. Ett tema kunde skönjas sammanbinda de olika kategorierna (bilaga 3, figur 1). 

För att besvara studiens andra delsyfte; att undersöka informanternas uppfattningar om vad 
som kan krävas för att åstadkomma samverkan som kan bidra till att främja skolnärvaro samt 
tillhörande andra frågeställning som rör vilka försvårande och underlättande aspekter 
informanterna identifierar kan förekomma i samverkan kring aktuell målgrupp, kodades först 
de relevanta meningsbärande enheterna. Därefter kunde kluster av koder sorteras in under tre 
olika teman (bilaga 3, figur 2 och 3).  

De citat som lyfts fram under de olika kategorierna respektive teman, valdes ut utifrån att de 
ansågs vara kärnfulla och representativa för det empiriska materialet i sin helhet. De citat som 
återgavs omformulerades delvis från talspråk till skriftspråk i tanke att öka läsbarheten. 
Citaten refererades ej i enlighet med det referenssystem som används genomgående för övrigt 
i uppsatsen, APA, med avsikten att öka läsbarheten genom att återge citaten på ett enhetligt 
och lättöverskådligt sätt. Enligt APA ska kortare citat exempelvis inte presenteras som 
fristående utan i löpande text (Röda korset, u.å.).   

4.7 Etiska överväganden och ställningstaganden 
Studiens genomförande utgår från Vetenskapsrådets (2002) principer för etik inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna bygger på fyra delar: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga 
informanter fick information om studiens övergripande syfte, inledningsvis i första kontakten 
samt även via det missivbrev (bilaga 1) som skickades till alla deltagare via mail innan 
intervjuerna ägde rum. Av missivbrevet framgick det bland annat att deltagandet var frivilligt, 
information om studiens syfte och att resultatet skulle komma att presenteras i form av ett 
examensarbete samt kontaktuppgifter till studiens författare. I samband med att intervjuerna 
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ägde rum tillfrågades informanterna om de hade fått till sig informationen och underrättades 
ytterligare en gång om frivilligheten att delta i studien. Informanterna informerades också om 
att det transkriberade materialet skulle raderas efter att slutprodukten var sammanställd och 
examinerad. Att informanterna fick möjlighet att få information och att samtycka till 
deltagandet i studien bygger på informations- och samtyckeskravet. Nyttjandekravet uppfylls 
genom att insamlade uppgifter enbart användes för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 
2002).  

Som tidigare nämnts valdes två av informanterna ut genom mellanhänder, en lärare och en 
specialpedagog. Den rektor som hänvisade till en lärare är inte lärarens chef, och därmed 
bedöms risken vara liten att läraren skulle uppleva sig pressad till att delta eller råka ut för 
repressalier för att ha delgett sin uppfattning om aktuellt forskningsobjekt. På samma sätt 
bedöms denna risk vara obetydlig för specialpedagogen ifråga. 

Det finns en liten men inte obetydlig risk för att lättare identifiera informanterna genom att 
studien redovisar den specifika studerade kommunen vid namn genom att lokala dokument 
används för studien. Samtliga informanter tillfrågades om det var möjligt att 
undersökningskommunen kunde framgå i studien samt informerades om hur författarna skulle 
hantera det empiriska materialet för att motverka ovan nämnd risk. Risken vägdes mot och 
motiverades i förhållande till att uppfylla studiens syfte som är att undersöka den lokala 
kontexten. Utifrån detta kan kommunala, lokala styrdokument och dokument som innehåller 
vägledande rekommendationer tänkas påverka de villkor och förutsättningar som 
informanterna arbetar under. Dokumenten utgivna av kommunen redovisades i tanke att ge 
läsaren insyn, vilket innebär att undersökningskommunen oundvikligen framgår i studien. 
Ingen av informanterna hade synpunkter eller invändningar mot att undersökningskommunen 
var ämnad att framgå i studien, varken innan eller efter att intervjuerna ägde rum. Studiens 
ämne bedöms inte heller vara av sådan känslomässig karaktär att enskilda personer kan 
komma till skada. I de fall där informanterna kom med kritiska synpunkter rörde det sig inte 
om aspekter riktade mot enskilda individer, utan snarare på ett organisatoriskt och strukturellt 
plan. För att uppfylla konfidentialitetskravet framgår inte vilken specifik enhet respektive 
socialsekreterarna arbetar vid i anknytning till de citat som presenteras under rubriken 
resultat. Vidare behandlades inspelade ljudupptagningar och det avidentifierade 
transkriberade materialet i säkert förvar, utom räckhåll för obehöriga. Det transkriberade 
materialet och inspelade ljudfiler raderades efter att materialet slutligen sammanställts till en 
färdig och betygsatt slutprodukt. 

Att peka ut och kategorisera en specifik grupp som bärare av problem, barn och unga med 
NPF som har problematisk skolfrånvaro, kan verka stigmatiserande. I själva verket handlar 
det om enskilda individer där det är troligt att det förekommer större variationer individerna 
emellan än likheter trots att de har gemensamma nämnare i form av NPF och problematisk 
skolfrånvaro. Risken för stigmatisering får vägas mot nyttan med studien som delvis syftar till 
att identifiera aspekter i aktuell kontext för att det i förlängningen ska kunna förbättra 
professionellas samverkan kring målgruppen. 
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4.8 Diskussion kring studiens tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet kan diskuteras utifrån fyra olika delkriterier: trovärdighet, pålitlighet, 
överförbarhet och konfirmering (Bryman, 2011). 

För att studien ska vara trovärdig är det enligt Bryman (2011) viktigt att beakta att det kan 
finnas olika beskrivningar av den del av den sociala verklighet som studeras, och att den bild 
forskaren lyfter fram kan accepteras av omgivningen. Validering av forskningsresultat och 
slutsatser kan göras genom att informanterna ger respons på den bild som forskaren 
presenterar. Ett annat sätt att validera kan vara genom triangulering, som kan innebära att fler 
än en metod används eller att fler än en forskare granskar studiens innehåll (Bryman, 2011). 
Det är enstaka professionella som delgav sina unika uppfattningar kring forskningsfenomenet, 
vilket inte medger att studiens resultat utgör någon slags sanning av den del av den sociala 
verkligheten som studerades. Resultaten av denna studie ansluter i hög grad till de resultat och 
slutsatser som finns i tidigare forskning som belyser ett professionsperspektiv i närliggande 
kontexter, vilket utifrån studiens fokus kan tala för resultatens trovärdighet. Informanterna 
som deltog i studien har alla erfarenhet av att samverka kring barn och unga med NPF som 
har problematisk skolfrånvaro, vilket också tillstyrker att den beskrivning av den sociala 
verklighet som studerades kan vara trovärdig. Studiens båda författare var delaktiga i samtliga 
delar av forskningsprocessen och såg på innehållet med olika ögon. Genom att det empiriska 
materialet tolkades med varsamhet, genom att låta tolkningen i hög grad ske på manifest nivå, 
ökar trovärdigheten för att den bild som informanterna ursprungligen delgav inte frångicks i 
tolkningsarbetet.  

För att bedöma studiens pålitlighet är det viktigt att läsaren ges tillgång till en fullständig 
redogörelse för alla delar i forskningsprocessen (Bryman, 2011). Studiens författare har 
eftersträvat att redogöra för de ställningstaganden som gjorts, visa på transparens i såväl 
tillvägagångssätt som i redovisning av resultat och slutsatser. Detta genom att i resultat och 
diskussion visa på att det finns en tydlig koppling mellan författarnas tolkningar, det 
empiriska materialet och tidigare forskning. 

Överförbarheten är ett annat delkriterium som hänger nära ihop med studiens pålitlighet, 
genom att den också kan bedömas utifrån hur fylliga beskrivningar som finns för 
forskningsprocessens olika delar. Överförbarheten handlar om hur väl studiens resultat och 
slutsatser kan överföras till andra närliggande kontexter eller samma kontext vid senare 
tidpunkt (Bryman, 2011). Styrkan med denna studie i detta sammanhang, utöver att 
förfarandet noggrant har försökt att beskrivas, är att resultatet i stor utsträckning 
överensstämmer med tidigare forskning som behandlar närliggande kontexter. Det kan 
medföra att studiens resultat och slutsatser möjligen kan vara överförbara till liknande 
kontexter och situationer.  

Konfirmering syftar till betydelsen av att informanternas uppfattningar synliggörs och att 
forskaren inte tillåtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar styra 
forskningsprocessen och resultatet av studien (Bryman, 2011). Författarna hade visserligen 
genom att läsa in sig på tidigare forskning en viss förförståelse för forskningsobjektet som kan 
påverka slutsatsernas berättigande. Å andra sidan eftersträvades att använda förförståelsen på 
ett sätt som inte utesluter öppenhet och nyfikenhet för att upptäcka nytt. Detta kunde 
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exempelvis möjliggöras med stöd av att frågorna som användes under intervjun utformades 
till att vara av öppen karaktär som bjuder in till att informanterna kan delge sina egna unika 
uppfattningar (Bryman, 2011). Dessutom bidrog studiens inriktning till att studien 
oundvikligen blev av explorativ karaktär med tanke på att det till synes inte finns forskning att 
tillgå som rör studiens specifika kontext.    

5. Resultat 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av studiens frågeställningar. Rubrikerna åskådliggör 
de teman som har funnits i det empiriska materialet. Den första frågeställningen behandlar hur 
en grupp professionella värdesätter samverkan när de möter barn och unga med NPF som har 
problematisk skolfrånvaro. Den andra frågeställningen rör de underlättande och försvårande 
aspekter som informanterna anser kan förekomma i samverkansprocesser kring aktuell 
målgrupp. 

5.1 Värdet av samverkan utifrån ett professionsperspektiv 
 

5.1.1 Samverkan som ett verktyg 
Samtliga informanter beskrev att samverkan i relation till barn och unga med NPF och 
problematisk skolfrånvaro är absolut nödvändig för att hitta vägar framåt, bärande lösningar 
och för att se möjligheter. När samverkan fungerar blir den ett verktyg att uppnå helhetssyn, 
där var och en samtidigt kan bidra till lösningen genom att se på situationen med olika ögon. 
Det var enligt informanterna av största betydelse att de som professionella kan bilda sig en 
uppfattning om barnet eller den unge i sitt sammanhang, att hela livssituationen beaktas. De 
menade att olika samverkansaktörerna svarar för att vara behjälpliga med olika delar av 
barnets liv och de olika delarna behöver sammanlänkas genom väl fungerande samverkan: 
 

”Samverkan betyder att man väljer att se helheten kring barnet. Om man istället vill hålla sig i sin 
profession och se något annat, då kanske man inte ser något värde med att samverka. Då sitter man 
nog och gäspar ganska mycket. Men jag tänker att det är ett ansvar man har när man jobbar med barn, 
eller människor överhuvudtaget, att försöka se helheten. Alla går in med fina pusselbitar på något sätt 
och förhoppningsvis räcker det för att bygga något slags pussel som bär” (skolkurator). 
 

Det framkom av informanterna att genom fungerande samverkan kan roller och gråzoner 
tydliggöras sinsemellan samverkansaktörer, vem som gör vad och när i tid. Det värdefulla 
med detta är att det då finns förutsättningar att få till stånd en genomarbetad strukturerad plan 
för återgång till skola eller ökad närvaro, som alla inblandade parter är med på. 
 
Att samverkan resulterar i att ansvar fördelas var också viktigt enligt informanterna för att de 
ska ha kraft att mäkta med den belastning som det innebär att arbeta med de krav som följer 
med att aktuell problematik anses vara svår att möta. Fungerande samverkan beskrevs tillföra 
luft och energi i ärenden som rör barn och unga med NPF och problematisk skolfrånvaro. 
Flera av informanterna beskrev att komplexiteten i ärenden som rör målgruppen kräver att 
samverkan sker på detaljnivå, i hög omfattning och i en nära process samverkansaktörerna 
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emellan. Detta för att det inte ska uppstå mellanrum mellan de olika inblandade 
professionerna.   
 

5.1.2 Samverkan som en energitjuv och frustrationstrigger 
Av informanterna framkom att det infinner sig en frustration när samverkan i de övervägande 
fallen inte utmynnar i något produktivt. Informanterna upplevde sig inte komma vidare i hur 
de ska förbättra situationen för barnet eller den unge när helhetssyn inte uppnås. I detta 
avseende upplevdes samverkan som mer eller mindre värdelös: 
 

”Så självklart påverkas man, går man från ett bra möte så är man ju glad och nöjd och känner att nu 
har vi liksom gjort någonting men oftast är man ganska frustrerad av de här mötena när det sitter 
liksom tio, tolv människor och man pratar en timme och efter denna timme så är liksom inget förändrat 
egentligen. Det är liksom en jädra massa tid och massa kompetenta människor som har suttit runt ett 
bord och inte lyckats göra någonting egentligen. Och det känns ju ganska frustrerande många gånger 
naturligtvis” (lärare). 

 
När samverkan inte upplevdes leda någonstans kan det för informanterna uppstå en tröstlös 
situation där de känner att samverkan skapar en större frustration än vad som skulle upplevas 
om de inte hade samverkat överhuvudtaget. Det uppfattades som meningslöst att lägga energi 
och resurser på samverkan när den inte uppfattades leda fram till något bättre. 
 

5.1.3 Samverkan som gynnar familjerna och samhället 
Samtliga informanter ansåg att det är av särskild betydelse att samverkan fungerar på ett sätt 
som skapar ett värde för det enskilda barnet eller den unge och dennes familj. Det är för deras 
skull som samverkan sker eftersom de kan befinna sig i en situation där de är i ett stort och 
inte sällan i ett desperat behov av hjälp. 
 
Väl fungerande samverkan beskrevs kunna underlätta för familjen som kan befinna sig i en 
svår livssituation. Samtliga informanter tryckte på att samverkan är en absolut nödvändighet 
för att ha förutsättningar att vända skolfrånvaro till närvaro. En del av informanterna menade 
dessutom att det är av än större betydelse att fungerande samverkan finns kring målgruppen 
barn och unga med NPF och problematisk skolfrånvaro än vad den kan betyda i förhållande 
till andra målgrupper:    
 

”Samverkan är så mycket viktigare när det handlar om barn och unga som har NPF-diagnos och 
problematisk skolfrånvaro. När det gäller de “vanliga eleverna” eller elever med andra sociala 
problematiker så kan man många gånger separera skolbiten från andra bitar. Alltihop sitter så intimt 
ihop och därför är det så viktigt att se helhetsbilden för dessa elever. Alla påverkar, vi i skolan 
påverkar exempelvis deras hemsituation för skolan är ju en kravfylld organisation, det ingår i vårt jobb 
att ställa massa krav, vilket då ju naturligt är en press för eleven och föräldrarna. Vi i skolan har ett 
ansvar för att motverka den pressen för om den blir för stor då får vi ju hemmastannare” (lärare). 
 

Hur informanterna värdesatte samverkan berodde inte enbart på vad informanterna ansåg att 
den kan generera för det enskilda barnet eller den unge själv, utan även utifrån ett vidare 
perspektiv, vad den kan ge barnets eller den unges familj men också samhället i stort. Även 
om föräldraansvaret för att barn och unga ska komma iväg till skolan finns uttalat, betonades 
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också att samhället bär ett ansvar för att hjälpa föräldrar som nödgas hantera en svår situation. 
Utan fungerande samverkan och stödsystem beskrevs det bli ringar på vattnet. Informanterna 
beskrev att det kan innebära att föräldrar kan behöva avstå sina arbeten i lägre eller högre 
grad. Det kan bland annat påverka familjens ekonomi negativt men även innebära en förlust 
för samhället eftersom föräldrarna i sina yrkesroller kan vara viktiga länkar i samhället.    
 

Det framkom att informanterna finner att negativa värden av samverkan kan uppstå när 
samverkan inte uppfattas fungera. Den unge och familjen riskerar då att slussas runt mellan 
olika instanser och myndigheter i ett slags ingenmansland. Det medför enligt informanterna 
en stor ansträngning för familjen som redan befinner sig i en utsatt och jobbig situation samt 
att familjen kanske inte får det professionella stöd som den så väl kan behöva.             
 

5.2 Underlättande och försvårande aspekter i samverkan 
Nedan följer tre teman som var för sig inbegriper olika aspekter av försvårande samt 
underlättande karaktär, som informanterna beskrev finns i samverkansprocesser kring barn 
och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro.   
 

5.2.1 Personburen samverkan 
En gemensam uppfattning bland informanterna var att det på ett personligt plan behöver 
finnas en genuin vilja att samverka kring aktuell målgrupp. Förväntningarna på samverkan var 
höga och det fanns en önskan om att alla inblandade ska se fram emot att hjälpas åt på riktigt, 
att det inte bara är snack utan också verkstad. Finns driv och engagemang, finns också 
förutsättningar för flexibilitet och kreativitet i samverkan, vilket framhölls som viktigt för att 
möta behoven som finns bland barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro. 
Det kan handla om att sträcka sig lite utöver de ramar som finns för det egna uppdraget för att 
komma andra samverkansparter tillräckligt nära för att undvika att mellanrum sinsemellan 
uppstår. Med den genuina viljan följer också att samverkan kunde uppfattas vara personburen, 
att den hänger på att samverkansaktörer verkar som “eldsjälar”. 
 
Samverkan som personburen innebar också att informanterna såg till relationens betydelse vid 
samverkan, vilket kan medföra både positiva och negativa konsekvenser för samverkan. 
Många av informanterna belyste fördelen med att ha etablerade kontakter med 
samverkansparter som de ”klickar med” och har förtroende för. Tvärtom, blir det också till 
nackdel för att främja en god samverkan om relationen inte upplevs vara bärande. 
 
Samverkan kan enligt informanternas beskrivningar alltså ge förutsättningar att bygga 
betydelsefulla relationer mellan professionella som kan underlätta för samverkan, inte bara för 
stunden utan också i längden. Av informanterna framgick det att relationer gör det lättare att 
nå varandra i den strukturerade planen på hur man ska hjälpas åt kring problematiken som 
ofta kräver en fungerande samverkan under ett längre tidsperspektiv. Detta då barn och unga 
med NPF som har problematisk skolfrånvaro ofta behöver ett fungerande stöd från olika 
professionella över tid. Informanterna menade att samverkansaktörerna behöver enas om vad 
som ska prioriteras i aktuellt läge samtidigt som det behöver upprättas en långsiktig plan för 
elevens skolgång.  
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5.2.2 Samverkan som karaktäriseras av en närhetsprincip 
En slags närhetsprincip på olika plan genomsyrade informanternas uppfattningar om vad som 
krävs för att uppnå en samverkan som gynnar målgruppen. I detta sammanhang beskrev 
informanterna den strukturerade samverkansformen HLT i positiva ordalag genom att den 
bygger på en närhetsprincip emedan samverkan på specialistnivå där det saknas en 
motsvarande samverkansform uppfattades som svårare. Korta avstånd mellan professionella 
och olika organisationer, korta beslutsvägar och kontinuitet i kontakter och möten var viktiga 
ledord för att samverkan ska bidra till att främja skolnärvaro: 
 

”Jag tycker många gånger att vi i skolan är smidiga, vi är oftast dom som när vi sitter på de här SIP-
mötena kan säga ja eller nej, eller så gör vi eller så gör vi inte. Vi kan oftast ta beslut vid sittande bord. 
Från socialtjänstens sida känns det många gånger som att jo nu har vi pratat om det här, nu ska vi 
kolla det med våran chef och om tre månader när vi träffas igen då kan vi berätta hur det gick. Alltså 
det är en väldigt segdragen process, framför allt socialtjänsten har väldigt långa tider från ett förslag 
till ett beslut” (lärare).  

 
Ett hot mot närhetsprincipen var bristande kontinuitet som kan uppstå i organisationer där det 
är stor omsättning på personal. Det medförde enligt informanterna att viktig uppbyggd 
kunskap avseende samverkan kring aktuell målgrupp försvinner med personal som träder ur 
organisationen:   
 

”Implementeringen av kunskap gjordes under projektet (“Umeåmodellen”, år 2012-2014) på alla 
nivåer, bland alla handläggare och alla chefer, men ingen jobbar kvar idag. Rotationen gör att 
kunskap tappas bort. BUP har tappat jättemycket folk men också inom socialtjänsten har folk slutat på 
löpande band. Och den kostade flera miljoner, den här satsningen” (“Umeåmodellen”) 
(specialpedagog). 

 
Informanterna uppgav att bristande kontinuitet kan leda till att det blir svårt att veta vem 
informanten ska kontakta. Betydelsen av att det ska vara lätt att tillgå aktuella personer för 
samverkansprocessen framhölls genomgående vara stor för att samverkan överhuvudtaget ska 
bli av. Informanterna beskrev en brist på telefontider och att de många gånger vid en första 
kontakt blev slussade vidare och på så sätt fick ägna mycket tid på att hitta rätt kontakt. Det 
bidrog till att informanterna kunde tappa tålamod och lust till att samverka. 
 
Om än närhet framstod som ett nödvändigt element för en tight samverkan som motverkar 
mellanrum, fanns det en uttalad respekt inför andra professionellas jurisdiktioner som gör att 
informanterna vill undvika övertramp. 
   
Brist på resurser beskrevs frambringa distans mellan samverkande aktörer. Samtliga 
informanter uppgav att det är svårt att samverka med representanter från BUP till följd av att 
det finns någon slags policy om att BUP:s personal inte kan lämna huset och att personal från 
BUP inte heller alltid kommer när de blir kallade till SIP-möten. Samtidigt beskrevs 
efterfrågan på BUP:s kompetens vara stor när det handlar om barn och unga med NPF. 
Informanterna uppgav att det i grund och botten handlar om resursbrister inom verksamheten. 
Informanterna beskrev också att de nödvändigtvis behöver anpassa sig efter BUP:s premisser 
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för att inhämta deras kompetens. Informanterna upplevde att deras tid var mindre värd än 
BUP-personalens eftersom de alltid behöver lägga ner tid på resor till BUP.  
 
Organisatoriska aspekter såsom att en och samma organisation är uppdelad utifrån olika 
funktioner och att det finns ett avstånd mellan dessa, medför att informanterna uppfattade 
organisationen som osmidig och tungrodd. Därmed kan det vara svårt att tillgodose barn och 
ungas behov av att snabba och rätta beslut kan fattas, som ansågs vara viktigt för att inte 
befästa skolfrånvaro och för att häva skolfrånvaroproblematik. Om inte alla funktioner finns 
representerade på en samverkansträff kan det vara svårt att komma fram till dessa beslut, 
eftersom stöd och insatser först behöver koordineras internt inom aktuell organisation, 
alternativt att representanter för respektive funktion närvarar.  
 

5.2.3 Tydlighet i samverkansprocessen 

Informanterna efterfrågade i många avseenden tydlighet i samverkansprocessen. De upplevde 
att det finns många juridiskt bindande direktiv att följa om att prioritera samverkan och att de 
uppmanas till att samverka, men att det behöver konkretiseras på lokal nivå mellan 
verksamheterna kring frågorna hur, när, vad och vem för att samverkan inte bara ska stanna 
vid att vara ett fint ord. 
 
De informanter som var varse att det pågått ett projekt mellan 2012-2014, “Tillbaka till 
skolan” i syfte att bland annat tydliggöra ansvarsfrågan i samverkan, menade att den modell 
som togs fram i projektet visserligen gav vägledning men inte längre jobbas aktivt med.  Den 
åtgärdstrappa som upprättades i samband med projektet och skulle gälla för kommunens 
samtliga skolor, ansågs också användas på olika sätt av olika skolor, vilket uppgavs skapa 
förvirring samverkansaktörer emellan.    
 
Ansvarsfrågan var något som alla informanterna beskrev att det finns en otydlighet kring och 
som är en ständig stötesten samverkansaktörer emellan. Informanterna menade att det 
förekommer återkommande diskussioner om vems bord som är vad. De ansåg att det behöver 
klargöras kring målgruppen var ansvaret börjar och slutar för respektive samverkansaktör:  
 

”Det är det som är så svårt, vems är ansvaret. Ja men hemma är det föräldrar och kanske då med stöd 
av oss så jaha, när på väg till skolan blir det skolans ansvar och när på väg hem igen och i skolan, ja 
då är det ju skolan fastän barnet har särskilda behov av anpassningar vid NPF ska kanske BUP 
försöka säga vad som behövs då” (socialsekreterare). 

 
En förståelse för andra samverkansaktörers uppdrag genom insyn i andra verksamheter var 
något som efterfrågades av informanterna för att tydliggöra den omtvistade ansvarsfrågan. Att 
ledningen understödjer att det finns förutsättningar att föra en dialog som bidrar till klarhet 
och reda i detta avseende var önskvärt:  
 

”Ingen vet ju vad BUP gör och ingen vet ju vad socialtjänsten gör. Jag har hört med min chef om BUP 
kan komma hit, och berätta, hur ser gången ut hos dom, så här jobbar vi och de här tänker vi. Då vet 
man åtminstone vilka förväntningar man har på varandra. Men här är det bara luddigt och jag vet inte 
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varför man inte har gjort det för det hade ju räckt om de hade kommit på en teamträff och pratat om 
det i en halvtimme. Jag tror inte ens man tycker det är viktigt” (socialsekreterare). 

 
Vidare framkom det att det råder en otydlighet om barn och ungas behov när de har en NPF-
diagnos. Bristande kunskap om NPF uppgavs kunna medföra att det finns svårigheter i att 
tolka barnens behov, att den professionelle har fel glasögon på sig. I förlängningen kan det 
leda till att professionella skjuter ifrån sig ansvaret i samverkansprocessen:  

”Om det är så att en elev använder droger, eller att man ser att eleven borde gå i särskola och mer 
tydliga saker, då är det lättare, då har man nåt att ta på. Men när det kommer till NPF och 
skolfrånvaro kan det vara elever som kan ligga på höga betyg och är väldigt plikttrogna. Socialtjänsten 
kanske säger att föräldraförmågan är fullgod men man måste se vad som finns under toppen av 
isberget. Man kan säga att, nä det där är inte riktigt vårt, man tar inte i den bollen för att man inte har 
kunskapen och man förstå inte att man är delaktig i den bollen också” (specialpedagog). 

SIP förespråkades av många informanter som en samverkansform som skapar en tydlig och 
konkret struktur och som används i syfte att tydliggöra roller och ansvarsområden. Det 
framgick emellertid bland en del informanter samtidiga uppfattningar om att SIP undviks att 
användas av samma anledning. Enligt de informanterna är det många professionella som drar 
sig för att använda SIP då den ställer krav på de professionella att uppfylla sina åtaganden 
genom uppföljning.  
 

5.3 Sammanfattning 
Samverkan hade enligt informanterna en avgörande betydelse när de möter barn och unga 
med NPF som har problematisk skolfrånvaro. Den gemensamma uppfattningen var att det inte 
går att främja skolnärvaro utan väl fungerande samverkan sinsemellan samverkansparterna. 
Samverkan kunde också utgöra ett stöd för informanterna själva genom att samverkan kan ge 
avlastning då samverkansprocesser kring målgruppen ställer höga krav på inblandade 
samverkansaktörer. Informanterna värdesatte samverkan beroende på hur de finner att den 
leder fram till att de uppnår helhetssyn i olika avseenden. Samverkan kan utgöra ett verktyg 
för att uppnå helhetssyn, men också ge upphov till frustration när helhetsperspektivet många 
gånger uteblir. Om samverkan gynnar barnet eller den unge och deras familjer, men även 
samhället i stort, beaktades av informanterna när de tillmäter samverkan sitt värde. Även här 
handlade det således i mångt och mycket om att samverkan landar i något positivt utifrån ett 
större helhetsperspektiv. 
 
För att främja skolnärvaro bland elever med NPF och problematisk skolfrånvaro genom 
samverkan fanns det enligt informanterna aspekter som kan underlätta respektive försvåra för 
samverkan. Av resultatet framgår det att dessa aspekter går in under tre fundament; att 
samverkan bärs upp av personer och relationer samt närhet och tydlighet. Dessa grundpelare 
behöver nödvändigtvis enligt informanterna finnas med för att samverkan ska bidra till att 
främja skolnärvaro bland elever med NPF som har problematisk skolfrånvaro. Personburen 
samverkan innefattar aspekter som att samverkan möjliggörs genom att det finns en genuin 
vilja och ett stort engagemang på individnivå att samverka. På individnivå uppfattades också 
bärande relationer vara av särskild betydelse för att samverkan ska bli av och fortgå. Närhet 
inbegriper korta avstånd när det kommer till att fatta beslut i samverkansprocessen, men också 
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att relevanta samverkansaktörer är lättillgängliga och att det finns en kontinuitet i kontakterna. 
Tydlighet handlar om att konkretisera innebörden i samverkan sinsemellan 
samverkansaktörerna, där ett förtydligande om ansvarsfrågan är mest framträdande. Det 
framgick av informanterna att bristande kunskap om NPF kan leda till att barnet eller den 
unges behov feltolkas och att professionella därmed kan förskjuta ansvarsfrågan.    

6. Diskussion 

Det fanns bland informanterna en gemensam uppfattning om att samverkans betydelse är 
avgörande och att den därmed tillmäts ett ansenligt värde för att informanterna ska förmå 
möta problematisk skolfrånvaro bland barn och unga med NPF, vilket överensstämmer med 
forskning som behandlar problematisk skolfrånvaro (Teasley, 2004; Strand, 2013; Kearney, 
2008a; Kearney, 2008b). För att åstadkomma en strukturerad plan för återgång till 
undervisning kunde väl preciserad och synkroniserad samverkan enligt informanterna 
motverka att det varken uppstår glapp mellan samverkansaktörer eller att de gör övertramp på 
varandras kompetensområden. Samtidigt kan betydelsen av samverkan enligt vår tolkning 
betraktas anta gestalten av en slags tankefigur bestående av positiva förtecken eftersom 
informanterna i själva verket fann det svårt att implementera de goda intentionerna med 
samverkan kring aktuell målgrupp. Detta till följd av att de uppfattade att det kan finnas 
många försvårande aspekter som kan utgöra hinder som kan vara svåra och ibland alltför 
krävande att överstiga. Det framstår således som vi ser det finnas en diskrepans mellan den 
idealiska bild av samverkan som informanterna hade och styrkan med samverkan; att 
samverkansaktörer kan uppnå helhetssyn och att de samtidigt kan bidra med och komplettera 
varandras specifika kompetenser (Grell et al., 2013), kontra den samverkan som 
informanterna i realiteten erfar, kantad av problem där den goda intentionen många gånger 
beskrevs landa i något som upplevdes platt och misslyckat. Blomqvist (2012) drar slutsatsen 
utifrån sin studie att det finns en fara i att samverkan har en så positiv laddning eftersom 
professionella som påbörjat en samverkansprocess kan bli vilande i tanken av att samverkan i 
sig innebär att barnet eller den unges situation förbättras. De professionellas oro avtar medan 
barnets eller den unges situation är oförändrad (Blomqvist, 2012). Att samverkan, enligt vår 
tolkning, i hög grad är ett positivt laddat begrepp bland informanterna kan utifrån Blomqvists 
resonemang innebära risker för barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro 
och deras familjer.  

 
Enligt Socialstyrelsens (2013) forskningsöversikt är den största utmaningen för professionella 
som samverkar kring barn med funktionsnedsättningar att enas i ansvarsfrågan. Resultatet för 
denna studie utgör inget undantag. Det framgår av studien liksom i det dokument socialt 
ansvariga samordnare för socialtjänsten utarbetat (Halleröd et al., 2017) att en bidragande 
orsak till ansvarsförskjutning är bristande kunskap om NPF. Barn och unga med NPF som 
målgrupp utgör således som vi ser det ett undantag från Socialstyrelsens (2013) beskrivning 
av att utvecklingen går framåt vad gäller att professionella har en ökad kunskap om specifika 
målgrupper. Det är enligt vår mening anmärkningsvärt att det saknas kunskap i verksamheter 
som möter barn och unga med NPF när den samtidigt är en växande grupp i samhället 
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(Socialstyrelsen, 2013) och att barn och unga med NPF kan vara i behov stöd och insatser från 
samhälleliga välfärdsorganisationer för att de inte ska uppleva funktionshinder (attention.se).  
 
Trots att det finns lagstiftning på nationell nivå som reglerar ansvarsfrågan mellan 
professionella samverkansaktörer och lokala vägledande dokument i syfte att klargöra 
innebörden i samverkan, framstod det som svårt för informanterna att implementera dessa i 
praktiken. Att det finns dokument i form av handlingsplaner och samverkansavtal på lokal 
nivå kan visserligen främja struktur och samsyn (Socialstyrelsen, 2013; Farmakopoulou, 
2002; Kearney, 2008a) men det behöver nödvändigtvis samtidigt finnas en levande dialog 
kring vägledande dokument (Berlin, Jensen, Lövström & Nilsson, 2016) inom och mellan 
organisationer som bär ansvar för att motverka och åtgärda skolfrånvaroproblematik bland 
elever med NPF. I annat fall finns det som vi ser det en risk för att vägledande dokument och 
dokument som behandlar överenskommelser på kommunal nivå enbart blir hyllvärmare. Om 
de faller i glömska, inte uppdateras och utvecklas tror vi att det kan finnas en risk för att 
enskilda professionella får ägna resurser åt att ständigt uppfinna hjulet. Denna beskrivning 
återfinns återkommande i det empiriska materialet för denna studie, där informanterna som 
överhuvudtaget kände till lokalt utarbetade rutiner menade att samverkan kring målgruppen 
hade hamnat lite i skugga i jämförelse med det mer aktiva och systematiska arbete som ägde 
rum i och med att projektet “Tillbaka till skolan” bedrevs 2012-2014.  
 
Ledningen kan understödja fungerande samverkan genom att prioritera och avsätta tid för att 
dialog kan ske sinsemellan professionella inom och mellan de olika organisationerna, (Berlin 
et al., 2016; Lalayants, 2013). Dialogen kan bidra till att de professionella genom ömsesidigt 
utbyte också lär känna varandras olika uppdrag och olika utgångspunkter i synsätt, 
språkanvändning och kulturer då dialog inbjuder till insyn i varandras verksamheter. På så sätt 
kan samsyn och en större förståelse för var det egna uppdraget börjar och slutar växa fram 
(Socialstyrelsen, 2013; Widmark, 2015). Utifrån studiens resultat tänker vi att det kan vara 
särskilt viktigt att strukturer i form av rutiner och riktlinjer hålls vid liv på lokal nivå och 
utgör en stomme att luta sig mot i organisationer som präglas av stor personalomsättning. 
Detta med tanke på att det framgår av studiens resultat att samverkanskompetens kring barn 
och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro kan vara personburen. Skolverkets 
(u.å.) rekommendation är att samverkansuppdraget inte bör vara knuten till person, utan till 
funktion. Förutom att personalomsättning kan leda till bristande kontinuitet i samverkan 
(Blomqvist, 2012), visar denna studies resultat på att det även innebär en risk för att 
upparbetad samverkanskompetens kring målgruppen försvinner ut ur organisationen i och 
med personens utträde. Det kan således, enligt vår mening, liksom Nordström (2016) 
framhåller, finnas en skörhet i samverkan som i för hög grad är personburen.   
 
Att samverkan är personburen och följaktligen även bärs upp av personkemi är något som 
informanterna uppfattade som underlättande för samverkan. Samtidigt kan det också betraktas 
i ljuset av att personburen samverkan blir en nödvändighet om det finns en avsaknad av 
förutsättningar till att samverka som i sin tur kan härledas till bristfälligheter vad gäller 
styrning, struktur och samsyn (Danermark, 2000). Danermark menar att personkemin som 
förutsättning för samverkan är en myt som florerar, men att det i själva verket är bristande 
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villkor för samverkan som kan utlösa vilseledande känslor av att det sitter i person om 
samverkan fungerar eller inte. Myten gör också att det uppstår en ansvarsförskjutning kring 
samverkan från ledning till medarbetarna då den döljer ledningens huvudsakliga ansvar att 
ombesörja förutsättningar för samverkan (Danermark, 2000). Eftersom samverkan är något 
som sker gränsöverskridande mellan professionella i olika verksamheter har ledningen en 
avgörande betydelse för att ta ett övergripande helhetsgrepp för att de goda intentionerna med 
samverkan också i slutändan kan implementeras av de professionella medarbetarna i 
verksamheterna (Socialstyrelsen, 2013; Berlin et al., 2016). Då informanterna verkade inom 
förvaltningen som till syvende och sist leds av politiken kan det liksom Skolverket (u.å.), 
Nordström (2016) och många andra också trycker på, vara viktigt att ledningen på politisk 
nivå avsätter resurser för att understödja samverkan som fungerar långsiktigt. Samverkan som 
inrymmer ett tidsmässigt långsiktigt perspektiv var något som framgick vara viktigt för att 
tillmötesgå målgruppens behov enligt informanternas gemensamma uppfattning i denna 
studie.  
 
Det framstår som vi ser det utifrån studiens resultat finnas en stor vilja bland informanterna att 
hjälpa barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro och deras familjer, emedan 
studien på samma gång visar att det kan vara svårt för informanterna att bistå med hjälpen 
genom samverkan. Flexibilitet och kreativitet som föds utav vilja och engagemang var enligt 
informanterna viktiga komponenter i samverkan kring barn och unga med NPF där de handlar 
om att vara lyhörd för målgruppens behov och överbrygga organisatoriska gränser. En 
svårighet i samverkan som informanterna lyfte fram var att de utifrån organisation och 
regelverk har olika befogenheter i att fatta beslut, vilket stod i strid mot informanternas 
samtidiga uppfattning om målgruppens behov av att snabba och rätta beslut bör kunna fattas 
för att frånvaroproblematik inte ska befästas. Den tröghet som informanterna beskrev finns i 
samverkansprocesser kan enligt Danermark (2000) förklaras genom att organisationer som är 
hierarkiskt uppbyggda medför att beslutsbefogenheter är delegerade högre upp i 
organisationen, och i lägre grad bland enskilda medarbetare. Människobehandlande 
organisationer är som regel också politiskt styrda, vilket kan hämma handlingsutrymmet och 
flexibilitet bland de som verkar inom förvaltningens verksamheter (Danermark, 2000; Lipsky, 
2010). Även specialiseringens följder; att välfärdssystemet är fragmenterat organiserat (Grell 
et al., 2013) och således att många professionella som står för olika funktioner behöver finnas 
med i samverkansprocesser kring målgruppen, framstod av informanterna vara en försvårande 
aspekt i de fall det föreligger hinder för aktörer att delta i samverkansprocessen.  
 
Om det inte finns förutsättningar för professionella att lyckas samverka kan följden enligt vår 
tolkning bli att samverkan i själva verket kretsar kring vissa “eldsjälar” som bestiger berg för 
att tillmötesgå målgruppens behov. Att kvalitén i samverkan i allt för hög grad hänger på 
person och inte funktion och att samverkan till följd av bristande förutsättningar kan bli en 
prioriteringsfråga och ett projekt för eldsjälar att driva kan, som vi ser det, problematiseras. 
Detta, inte minst med tanke på att det kan äventyra likhetsprincipen som professionella inom 
förvaltningen ska svara upp mot enligt regeringsformen (1974:152, kap. 1, 9 §).  
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6.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden som använts anses ha bidragit till möjligheten att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Trots detta kan fördelarna med att använda metodtriangulering inte 
förbises (Bryman, 2011). En kvantitativ metod hade kunnat komplettera den kvalitativa 
genom exempelvis enkäter för att nå ut till desto fler yrkesverksamma som i högre grad hade 
kunnat spegla professionellas syn på forskningsfenomenet, samtidigt som studien genom den 
kvalitativa ansatsen skulle kunna bistå med en fördjupad förståelse i sammanhanget 
(Perlinski, 2015).  
 
Organiseringen av de organisationer som är föremål för denna undersökning; socialtjänst, 
skola och elevhälsa, kan på grund av det kommunala självstyret och tillika det betydande 
handlingsutrymmet kommuner har att organisera aktuella organisationer, variera mellan olika 
kommuner i Sverige (Lundgren, Blom, Morén & Perlinski, 2009; Skolverket, 2012; Löfström, 
2010). För att stärka studiens tillförlitlighet hade det, om tid funnits, av denna anledning också 
varit av intresse att undersöka uppfattningen om forskningsobjektet bland professionella 
verksamma i andra kommuner. Detta då organisatoriska förutsättningar utifrån studiens 
resultat framstår kunna inverka på det studerade forskningsfenomenet och således kan 
påverka resultatets och slutsatsernas berättigande. Även begränsningar i urvalet, att föräldrar 
och elever uteslöts kan påverka tillförlitligheten av resultatet även om avsikten med studien 
var att undersöka ett professionsperspektiv. Föräldrar och inte minst eleverna själva utgör 
viktiga samverkansaktörer och det kan finnas motstridiga uppfattningar mellan professionella 
kontra föräldrar och barn och unga om vilka aspekter i samverkan som utgör barriärer och 
möjligheter. I förlängningen kan det medföra att det påverkar att det också går isär i 
uppfattningen om vilka aspekter som behöver understödjas respektive motverkas för att 
åstadkomma samverkan som bär frukt (Blomqvist, 2012). Om föräldrar och elever hade ingått 
i studiens urval hade resultatet således kunnat utmynna i något annat än vad det nu har gjort.  
 
Beträffande studiens tillförlitlighet menar Bryman (2011) att respondentvalidering kan bidra 
till att stärka den genom att informanterna kan tillförsäkra att empirin överensstämmer med 
det som presenteras i resultatet för studien. Denna typ av validering kunde således ha använts 
för att stärka resultatets berättigande men uteslöts på grund av tidsbrist.   
 
En annan punkt för kritik avseende denna studie utgörs av att det är den gemensamma 
uppfattningen bland informanterna som främst lyfts fram i resultatet, trots att det också 
förekom utstickande resonemang som presenteras i liten utsträckning. Detta medför att det 
kan framstå som att det är färre variationer och en större samstämmighet i det empiriska 
materialet än vad det i själva verket är. En i lägre grad strukturerad intervjuguide och med 
frågor av än mer öppen karaktär hade möjligtvis också kunnat bidra till fler variationer i det 
empiriska materialet.  
 

6.2 Slutsatser  
Efter att ha undersökt forskningsfenomenet samt analyserat och diskuterat det resultat som har 
frambringats genom studien drar vi de slutsatser som följer. Fungerande samverkan har enligt 
informanternas gemensamma uppfattning en avgörande betydelse för att de ska förmå svara 
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upp mot målgruppens behov och för att aktuella elever inte ska hamna mellan stolarna. 
Samtidigt finns det en diskrepans mellan den vedertagna tankefiguren av samverkan som 
generellt har en positiv genklang och den erfarna samverkan kring målgruppen, till följd av att 
informanterna möter många försvårande aspekter som de tvunget behöver tackla. För att 
främja skolnärvaro genom samverkan har ledningen på politisk nivå och inom förvaltningen 
och dess verksamheter en nyckelroll i att skapa förutsättningar som kan motverka många av 
de försvårande aspekter som uppstår i samverkan kring barn och unga med NPF som har 
problematisk skolfrånvaro. Kompetensutveckling bland samverkansaktörer som har bristfällig 
kunskap om NPF kan bidra till att främja samverkan genom att motverka den största 
försvårande aspekten; att ansvaret för målgruppen förskjuts.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hejsan! 

Vi är två studenter som går tredje året på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har 
valt att skriva vårt examensarbete om barn och ungdomar i årskurs 4-9 med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (NPF) som har problematiskt skolfrånvaro. Vi vill undersöka 
professionellas uppfattning om samverkan kring den aktuella målgruppen. Studien är ett 
examensarbete på grundnivå och är en del av socionomutbildningen. Examensarbetet skrivs 
under handledning av lektor Andreas Lindström, Umeå Universitet. 
 
 
Syftet med studien är att belysa professionellas uppfattning om betydelsen av, samt 
försvårande och underlättande aspekter i samverkansprocesser kring barn och unga med NPF 
som har problematisk skolfrånvaro. Studien vänder sig därför till Dig som har erfarenhet av 
samverkan kring aktuell målgrupp och jobbar inom skola, elevhälsa eller socialtjänst.   
 
 
Studien kommer att genomföras med intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter. Vi spelar 
gärna in intervjun genom ljudupptagning om det går bra för Dig. Vi träffar Dig gärna 
personligen men det finns även möjlighet att göra intervjun över telefon eller skype. Den 
information som Du lämnar ut kommer att behandlas säkert och förvaras på ett sätt så att 
ingen obehörig kan ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 
individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete. 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.   
 
 
Har Du några frågor eller funderingar, vänligen kontakta någon av oss på telefon eller via 
mail. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Linda Hallén                                                         Linda Vallin 
linda.hallen88@gmail.com                                lindawallin@hotmail.com             
070-6781592                                                          073-0912363 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du varit verksam i din aktuella yrkesroll? 

Har du annan yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet/socialt arbete? 

 
Vilken erfarenhet har du av att möta elever med NPF som har problematisk skolfrånvaro i din 
yrkesroll? 

Vad lägger du in i begreppet samverkan? 

Vilka samverkanspartners kan vara aktuella i samverkan kring barn och unga med NPF som 

har problematisk skolfrånvaro? 

Hur kan samverkan initieras, fortgå och följas upp i samverkan kring barn och unga med NPF 

som har problematisk skolfrånvaro? 

Hur kan samverkan komma till uttryck när det handlar om att samverka kring barn och unga 

med NPF som har problematisk skolfrånvaro? 

Betydelsen av samverkan kring barn och unga med NPF som har problematisk 

skolfrånvaro 

Vilka förväntningar har du på samverkan när det kommer till att hjälpa barn och unga med 

NPF som har en problematisk skolfrånvaro? 

I vilken omfattning i jämförelse med andra sociala problem, uppskattar du att samverkan sker 

när de kommer till barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro? 

Vilken betydelse och funktion har npf-diagnosen i samverkansprocessen? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med samverkan när det kommer till att ge stöd till 

elever med npf som har problematisk skolfrånvaro? 

Vilken betydelse har samverkan för dig i din yrkesroll i relation till att ge stöd till barn och 

unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro? 
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Vilken betydelse tror du att samverkan har för aktuell målgrupp och deras familjer? 

Vilken betydelse tror du att samverkan har för andra samverkanspartners? 

 
Underlättande och försvårande aspekter i samverkan kring barn och unga med NPF som  
 
har problematisk skolfrånvaro 

Upplever du att det finns möjligheter för samverkan? I så fall vilka? Vilka konsekvenser kan 

de få? 

Upplever du att det finns barriärer för samverkan? I så fall vilka? Vilka konsekvenser kan de 

få? 

Kan du ge exempel på där du upplevt att samverkan kring barn och unga med NPF som har 

problematisk skolfrånvaro har lett till positiva utfall? 

Kan du ge exempel på där du upplevt att samverkan kring barn och unga med NPF som har 

problematisk skolfrånvaro har lett till negativa utfall? 

Hur ser du på förändringar i förhållande till samverkan som kan främja skolnärvaro bland 

barn och unga med NPF som har problematisk skolfrånvaro? 
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Bilaga 3 – Exempel på kodning  

 

 

 

 

 

 

 

    Fig 1. Exempel på tillvägagångsätt i analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Exempel på tillvägagångsätt i analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Exempel på tillvägagångsätt i analys 

 

Meningsbärande enhet Tema Kod Kategori 

Familj 

Nackdelen med samverkan 
är ju när den inte fungerar, 
för då blir det bara en 
huggsexa och att eleverna 
och familjerna skjutsas 
runt mellan olika i ett slags 
ingenmansland.  

Samverkan 
som 
missgynnar 
familjen 

Bristande 
helhetssyn 

 

Meningsbärande enhet Tema Kluster av koder 

Insyn, ledningen, 
prioriteringsfråga, 

dialog, klargöra 
ansvar 

Ingen vet ju vad BUP gör och ingen vet ju vad 
socialtjänsten gör. Jag har hört med min chef om 
BUP kan komma hit, och berätta, hur ser gången 
ut hos dom, så här jobbar vi och det här tänker vi. 
Då vet man åtminstone vilka förväntningar man 
har på varandra. Men här är det bara luddigt och 
jag vet inte varför man inte har gjort det för det 
hade ju räckt om de hade kommit på en teamträff 
och pratar om det i en halvtimme. Jag tror inte 
ens man tycker det är viktigt. 

Tydlighet 

Meningsbärande enhet Tema Kluster av koder 

Vilja, 
engagemang, 

flexibilitet, 
eldsjälar 

 

Jag tänker att man säger att det är de här 
barnen som är fyrkantiga men jag tycker att det 
är vi som är det när vi inte böjer skeden 
tillräckligt. Men jag tänker också att samverkan 
är personburen, alltså finns det eldsjälar, då går 
allt.  

 

Personburen 
samverkan 


